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وع   ه  و

در مورد آنچه مربوط به زندگي خود شماست، بايد بـا توجـه بـه    
دو قيد زمـان و  / امكانات خود و شرايط اجتماعي تصميم بگيريد

خداوند خواب را براي ما به عنوان نشانه فرسـتاده اسـت   / مكان
خداونـد  / كه در آن زمان و مكان وجـود نـدارد   هستكه دنيايي 

كـنم و مـن اداره    توسط پيغمبران فرموده است كه من خلق مـي 
بـرم يعنـي تكامـل     مـي  ، مخلوق را،كنم و من خودم اينها را مي
تـوان گفـت همـه     نمـي / دهم بنابراين خلقـت قـديم نيسـت    مي

  9  ..................................................  مخلوقات فعلي با هم خواهر و برادرند  

دلخوش به مشاهدات نباشيد، شكر خدا را بكنيد ولي دل بـه آن  
توجـه بـه اشـتباهات گذشـته و     / ميل به دوباره زيسـتن / نبنديد

مـوت  / پشيماني از آنها خود به منزله يك حيات جديـدي اسـت  
اختياري؛ موتي است كه انسان عارف و سـالك در حـال حيـات    

واند بگذرد و اين هم امري نيست كـه بـه   خود از خوديت خود بت
كـه خداونـد   باشـد  بـه نحـوي   بايـد  كوشش / سهولت داده شود

كوشش فقط در عمل نيست بيشتر در نيت اسـت   /فرموده است



  12  ........................  يعني خود را از لحاظ نيت و از لحاظ افكار پاك سازد  

اعتقـادات  / تـاريخ  يطـ هـا در   داري، انقالب و شورش برده برده
انقالب / شود موجب پيروزي مي ،خود كنندگان به انقالبِ انقالب

ها شكست خورد براي اينكه آنان بـه حقّانيـت    برده اسپارتاكوسِ
مستند به عبادت و  عانقالب موسي/ خود چندان معتقد نبودند

ها اعتقاد به اين انقالب داشتند لـذا پيـروز    فرمان الهي بود، برده
غالباً احساس يك / آبراهام لينكلن و اعالم آزادي بردگان/ شدند

در / از وجـود خـود آن نعمـت بيشـتر مـؤثّر باشـد      چه بسا نعمت 
اسالم خواست بـه تـدريج   / اند حرّيت قرار دادهبر اسالم اصل را 

هـاي مـذهبي و    طريق شرعي بندگي، جنگ/ بردگان را آزاد كند
لــي اعالميــه حضــرت آقــاي حــاج مالع   / جهــاد اســالمي 

اند در  خطاب به پيروان كه ذكر فرموده) ثاني نورعليشاه( گنابادي
صحت رقّيت تمام غالمان و كنيزاني كـه وجـود دارنـد شـك و     

هـاي دول بـزرگ در مـورد بردگـان بـراي       تصميم/ ترديد است
انـدازه مجـاز در تنبيـه    / هاي سياسي و نه بـراي انسـانيت   هدف

  15  .................................................................................................    بردگان

بعضي حاالت از ذكـر  / شود حاالت مختلف كه در عرفا ديده مي
شود و خود ذكر هم متناسب بـا حالـت اشـخاص داده     ايجاد مي

اصل مشترك و صحيح براي تمام سالكان و پويندگان / شود مي
راه خدا اين است كه همواره خدا را در نظر داشـته باشـند و هـر    

  26  ........................................  باشد كنند به خاطر تقرّب به خداوند  چه مي

راجـع  / خداوند عيسي را به نزد خود باال برد/ عحضرت عيسي



عالم در چگونگي ظهور امام در عالم كبير و / به غيبت امام زمان
شـافعي، حنبلـي و    اهل سنّت و چهار مـذهب ابوحنيفـه،  / صغير
/ عليشـاه  مشرّف بودن محمدشاه و حضرت آقاي رحمـت / مالكي

عليشـاه در مسـير شناسـاندن فقـر      نائب الصدري آقـاي رحمـت  
هاي دوران شـاه قبلـي يعنـي     بخصوص بعد از فشارها و سختي

و در هر دوران آنچه كه مصلحت و اقتضاي جامعه / شاه فتحعلي
  28  .........................................    دهد انجام ميمرشد  ،مصالح درويشي باشد

ي تقليـد   مسأله ادامه/ شماست انتخاب مرجع تقليد به عهده خود
اعتقـادات و  / تقليد فقط در عمل است و نه در اعتقادات/ از ميت

عقايد به تحقيق خود شما بستگي دارد و مربوط به طريقت است 
در مـورد احكـام شـرعي    / و مربوط به تفكّر و تعقّـل خـود شـما   

حضور در مجالس فقري و واجب / توان گفت علّتش چيست نمي
قـبالً معنـاي نمـاز را درك كنيـد و     / ي حفظ فرزند بودن وظيفه

  33  ..........................................  موقع نماز خواندن به آن معني توجه كنيد 

توان فكر كرد و مشخصات خاصي بـراي او   در ذات خداوند نمي
برداشت هر انسان از خداوند با برداشت انسـان ديگـر   / بيان كرد

/ عادل است بلكه عين عدل اسـت خداوند نه تنها / متفاوت است
آرامش و آسايش براي زن در مقـرّرات   /مرد و زن و ايجاد نسل

اگـر از   /ي تحريك جنسـي  حجاب و مسأله/ و قوانين وضع شده
موقـع   موقع خودداري شود يا امكان تحريكـات بـي   تحريكات بي
/ خواهـد بـود  بـراي سـالمت روانـي جامعـه مفيـد       ،فراهم نشود

مسائل حقوقي در خـانواده، سـهم   / خانوادهوظايف مرد و زن در 



در جوامع غربي اصالً خانواده معني ندارد و تمـام فجـايعي   / ارث
شود از اين است كـه خـانواده وجـود مسـتقل و      كه در غرب مي

تعـدد  / نماز خوانـدن بـا توجـه بـه معنـاي آن     / اي ندارد جداگانه
  36  ....................................................................  معناي واقعي عدل/ همسر

انسـان بـراي   / »گرچه وصالش نه به كوشش دهنـد «معني شعر 
زحمـت راه، بـه انـدازه و    / كوشش و زحمت آفريده شـده اسـت  

كوشش مـا بسـتگي بـه اخالصـي     / متناسب با لذّت وصال است
هر اندازه اخالصمان بيشتر باشد، / دارد كه در عمل داشته باشيم

  48  ........................................................  ارزش وصال هم بهتر خواهد بود 

حـواس  / چرا نبايد در مورد حاالت خود با كسي صـحبت كنيـد؟  
بـراي  / خمسه، تبديل حس به ادراك و تبديل تصور به تصـديق 

د ندهد كه از ادراك به حس بياي همه اشخاص اين مسير رخ نمي
هـايي كـه    هـا و ديـده   كرامات و پيشگويي/ دنو چيزهايي را ببين

م معنويـات، آنچـه ديـده     / انـد  هبراي بزرگان مـذهبي آورد  تجسـ
م     اي است از تجسم خواسـته  شود جلوه مي هـاي درونـي و تجسـ

د اينكه با صدبه هيچ وجه در/ معنويتي كه شما طالب آن هستيد
  50  ....................................................  و ملك در ارتباط باشيد، برنيايد  جنّ

يـد  كوشش براي رفع ابهام و شك بسـيار خـوب اسـت ولـي نبا    
تقليد در عمـل  / در مورد رساله آقايان فقها/ موجب نگراني بشود
فقها در مورد مسـائل اعتقـادي فقـط نظـر     / است و نه در اعتقاد

مـالك   ـ اكثريـت ولـو ـ تشخيص اشخاص/ دهند مشورتي مي
تصـوف و عرفـان آن چيـزي    / تصوف و عرفـان / صحت نيست



نـه آنچـه    شـود،  است كه اصولش گفته شده و دسـتور داده مـي  
اسـم  / گذاري ي نام مسأله/ دهند انجام مي ،پيروي از آن مدعيانِ

چيزي است كه براي شناخته شدن مسمٰي است و اسـمائي كـه   
به نحوي مورد تأئيد است تا حدي از جانب خداوند مقدر شـده و  

تشخيص / كند تا حدي هم بر خصوصيات آن شخص داللت مي
هـاي   وجوهـات و بـدهي  / يـد همه جـا معتبـر ندان  در خودتان را 

هرگـز  / سـابق بـر الحـق اسـت     نـص  ؛جانشين امامت/ شرعي
  55  ........................................    باشد قطبيت و مقامات عرفاني موروثي نمي

هـاي   تمـام داده / هـا  شـمار در نامـه   لزوم نوشتن تاريخ و صـفحه 
خداوند بر حسب مصلحت است، فراموش كردن هـم بـه موقـع    

توان تغيير داد بايـد   در مقابل مقدراتي كه نمي/ تخود نعمتي اس
ازدواج / خود را با آن تقـدير آشـنا كـرد و آن تقـدير را پـذيرفت     

مسير حيـات راه رفـتن و در   در منطبق با فطرت است و در واقع 
تسـلّط جـان بـر تمـام بـدن ماننـد       / مسير آب شنا كردن اسـت 

زمـين و  ي  اي از تسلّطي است كـه خداونـد بـر تمـام كـره      جلوه
عـالم   ي زمين و تمام كرات آسماني و خالصـه كـلّ   اعماق كره

آنچـه خداونـد   / ي خداوند را در وجـود خـود بجوييـد    جلوه/ دارد
/ مجموعاً جامعه بشري رو به تكامـل اسـت  / كند عدل است مي

تـر ببينيـد،    خود را از همه برتر ببينيد و يا خود را از همـه پـايين  
بايـد خـود را خـالف    / هي استي اصلي هر دو از خودخوا ريشه

د، ديگـر  ياگر هميشه به ياد خدا باشـ / قوانين خداوند قرار ندهيد
ياد خدا فقط نشسـتن در  / حائلي بين انسان و خداوند وجود ندارد



نيست بلكـه يـاد خـدا    و روزه منزل و خواندن نماز و دعا و قرآن 
مـا مخلـوقيم و   / احترام به قوانين خداوند و تسليمش بودن است

تـر   اي كه در بعضـي قـوي   ادم و خداوند مخدوم ماست، روحيهخ
تر وجود دارد آن است كـه خـدا را مخلـوق و     در بعضي خفيف و

آنچـه ميـل و هـدف خودتـان اسـت آن را       /داننـد  خادم خود مي
  66  .............    شود دانيد و اگر خدا آنطور نكند فريادتان بلند مي صحيح مي

  77  ............................................................................  قبل جزوات فهرست
  

ها و سؤاالت فقرا را عموماً در جلسـات   با توجه به آنكه پاسخ نامه* 
هـا و   تك نامـه  فرمايند و امكان پاسخ جداگانه به تك فقري بيان مي
ا قبل از طرح سؤال به باشد، لطفاً مطالب اين جزوات ر سؤاالت نمي

  .دقّت مطالعه بفرماييد
منـدان   هر چه بيشتر عالقـه خواهشمند است به منظور دسترسي * 

به مطالب ايـن جـزوه، در صـورتيكه     بخصوص فقرا و ساير مؤمنين
  .بيشتر از يك جلد موجود داريد، لطف نموده به سايرين هديه نماييد

تـرين   ين، در كوتـاه با توجه به آنكه سفارشات درخواستي مشـترك * 
شد، به جـاي تكثيـر ايـن جـزوه، جهـت       زمان ممكن تقديم خواهد

اعـــالم ســـفارش و آشـــنايي بـــا نحـــوه اشـــتراك بـــا شـــماره 
  .تماس حاصل فرماييد 0912 583 8242

ــي *  ــات را مــ ــتن بيانــ ــي   مــ ــايت اينترنتــ ــد در ســ توانيــ
WWW. JOZVEH121.COM  مطالعه بفرماييدنيز. 
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آنچه مربوط به زنـدگي خـود   . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
. شماست بايد با توجه به امكانات خود و شرايط اجتماعي تصميم بگيريد

دبـي و عرفـاني بسـيار    ي مطالعـات ا  راجع به مطالعات هم البتـه رشـته  
  :ايد در مورد سؤاالتي كه كرده. بخش است شيرين و لذّت

اوالً خداوند اصل خلقت است و از چيـزي خلـق نشـده اسـت و     
زندگي كـه هسـتيم، در    نتوجه كنيد كه ما در اي. خالق هر چيزي است

تـوانيم دريـابيم مگـر     حيات معمولي، هيچ گونه عمل و احساسي را نمي
توانيم چيـزي را   بدون تصور زمان و مكان نمي. ان و مكاندو قيد زم در

به عنوان نشانه فرستاده اسـت  براي ما درك كنيم ولي خداوند خواب را 
مثالً در خواب . كه دنيايي وجود دارد كه در آن زمان و مكان وجود ندارد

بينيد كه در يك مكاني هستيد و در عين حال در اين مكـان، مكـان    مي
رويد و  ، يا در يك لحظه از اين مكان به آن مكان ميديگري هم هست

. حال آنكه در زندگي عادي چه بسا روزهـا بگذرانيـد تـا بـه آن برسـيد     
گرديد به زمان گذشته و آينده و  همچنين در مورد زمان كه مثالً برمي و

آن زمان، آن دوران را، بـه اصـطالح   . كنيد از زمان را احساس مي خارج
خالق اين . اند ر نيستيم درك كنيم ولي فقط نشان دادهآن عالم را ما قاد
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بنابراين چون خلقت و خالق هر . دنياي بدون زمان و مكان خداوند است
را تصور كنيم، مقيد به دو عنصر زمان و مكان است و خداوند از مخلوق 

بنابراين مخلوق نيست و به همين دليل حتي  ،زمان و مكان بيرون است
قـديم   ،د كه خالق بودن خداوند هم مانند خود خداونـد گوين ها مي بعضي

است ولي خود خداوند توسط پيغمبـران فرمـوده اسـت كـه مـن خلـق       
 : كـنم  كنم و من اداره مي مي

َ
ـُق َو اال

ْ
ل
َ ْ
ـُه ا

َ
رـْمـل

و مـن خـودم اينهـا را،     1
  .قديم نيست ،بنابراين خلقت. دهم برم؛ يعني تكامل مي مي ،مخلوق را

ايـم،   كـه همـه از آدم و حـوا آفريـده شـده      در مورد سـؤال دوم 
همانطوري كه از يك زن و مرد در همين دنياي خودمان، جد خودمـان،  

آيد و آنهـا بـا هـم محـرم      ها به وجود مي ها، نبيره ها، نتيجه فرزندان، نوه
نيستند ولي همه با آن جد اوليه محرمند بنـابراين آدم و حـوا اگـر زنـده     

محرم بودنـد ولـي اينهـايي كـه هسـتند بـرادر و       ي مردم  بودند به همه
شوند و اين خلقت محـرم و نـامحرم هـم امـر الهـي       خواهر حساب نمي

. براي اينكه ازدواج در يك حد قرابت خيلي نزديك انجـام نشـود  . است
گوينـد دخترعمـو و پسـرعمو هـم      انـد و مـي   ها مبالغه كرده حتّي بعضي

اسـت و در مـورد ازدواج   وصلت نكنند و حال آنكـه ايـن قرابـت حـدي     
دخترعمو و پسرعمو هم در قـرآن بـه پيغمبـر دسـتور داده شـده اسـت       
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ات را بگير و تـا ايـن    دخترعمو و دخترعمه و دختر خالو و دختر خاله كه
 اتي مخلوقـ  توان گفـت همـه   بنابراين نمي. حد ازدواج منع نشده است
  .والسالم. فعلي با هم برادر و خواهرند
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ايد،  در مورد سؤاالتي كه گفته. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي آن است كه شـما خـود در عـالم تـاريكي      ها نشانه ديدن ماه و ستاره

بنابراين همين كسب نور كـه  . كنيد از ديگران هستيد ولي كسب نور مي
كند از  آورد و روشني كامل هم فرق نمي ادامه پيدا كند روشني كامل مي

  .د باشد يا از ماهخورشي
ي  اند ادامه دهيد و نكته بنابراين شما به همين دستوراتي كه داده

  :ديگر آنكه
   هرچـــه در ايـــن راه نشـــانت دهنـــد   

 گــــر نســــتاني بــــه از آنــــت دهنــــد  
شكر خدا را بكنيد ولي دل بـه  . دلخوش به اين مشاهدات نباشيد

اهدات ديگري براي اينكه مشاهده خواهد رفت و چه بسا مش. آن نبنديد
  .خواهد آمد

سؤال دوم در مورد ميل به دوباره زيستن، اين ميل طبيعي است 
. شـود  و اگر صـحيحاً از ايـن ميـل اسـتفاده كنيـد سـلوكتان بهتـر مـي        

  :گويد سعدي كه مي قول به
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ــه را   ــد خردپيشــــ ــرد هنرمنــــ    مــــ
 عمــــر دو بايســــت در ايــــن روزگــــار  

   تــــا بــــه يكــــي تجربــــه آمــــوختن 
ــ   ــا دگـــري تجربـ ــاربـ  ه بـــردن بـــه كـ

كنـد هـر لحظـه فكـر      وقتي انسان نگاه به اشتباهات خـود مـي  
گـرفتم طـور ديگـر     كند اگر با عقل امروز در آن وضـعيت قـرار مـي    مي

كنـد كـه    ي آن عالقه پيدا مي به اين جهت به دنباله. گرفتم تصميم مي
ولـي  . خود چنين احساسي مفيد اسـت . اي كاش دوباره هم زندگي كنم

جه زندگي دوباره ممكن نيست، مگر در خاتمه و خـود همـين   به هيچ و
. شود اگر در راه صحيح مصرف شود بسيار خوب است حالت كه پيدا مي

ي يك حيـات   توجه به اشتباهات گذشته و پشيماني از آنها خود به منزله
اند موتي است كه انسان عارف و  جديدي است و موت اختياري كه گفته

از خوديت خود بتواند بگذرد و اين هم امـري   سالك در حال حيات خود
  .نيست كه به سهولت داده شود

ــد  ــه كوشــش دهن ــه ب    گرچــه وصــالش ن
 در طلـــبش هـــر چـــه تـــواني بكـــوش   

ايـن   باشـد، كوشش به نحـوي كـه خداونـد فرمـوده اسـت       اگر
اگـر كوشـش زيـادتر باشـد و توجـه بـه       . دهد كوشش را خداوند اجر مي
باشد خداوند او را از بنـدگان خـاص خـود قـرار      اطاعت اوامر خدا بيشتر
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ت اسـت     . دهد مي ولي اين كوشش فقط در عمـل نيسـت بيشـتر در نيـ .
شـاءاهللا موفـق    ان. يعني خود را از لحاظ نيت و از لحاظ افكار پاك سازد

 .والسالم. شويد و به هر اندازه كه موفّق شديد شكر خداوند را بجا آوريد
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  آ
  اتادي از دانشگاه يورك كاناددر پاسخ به سؤال اس

  1382ارديبهشت  12
از اينكـه از ايـن راه دور   . ي شـما رسـيد   نامـه . با عـرض سـالم  

ايد از اين حقير سؤاالتي بكنيد از يك جهت متشـكّر شـدم كـه     خواسته
ايد و از جهت ديگر شما را دعا كردم براي اينكه  حسن ظنّ را نشان داده

 به مصداق 
ُ
َ ا

ْ
ِعمل

ْ
ُبوا ال

ُ
ل
ْ

ـنيوَ  ط الصِّ
ِ
ـْو ب

َ
اميدوارم خداونـد بـه   . ايد رفتار كرده ،1 ل

  .شما در راه كسب دانش واقعي توفيق عطا فرمايد
داري در  بـرده . ايد داري كرده ي سؤالي كه در مورد برده اما درباره

هـاي زيـادي هـم در مـورد      ي فراوانـي دارد و كتـاب   تاريخ بشر سـابقه 
باره مختصـر اسـت و    من در ايني آن نوشته شده و اطالعات  تاريخچه

هـا بارهـا    در طي تاريخ هم برده. خود شما به كتب مربوطه مراجعه كنيد
ترين آنها يكي انقـالب اسـپارتاكوس    اند كه مهم انقالب و شورش كرده

انقـــالب . عاســـت و ديگـــري انقـــالب الهـــي حضـــرت موســـي
ت خـود چنـدان     . شكست خورد اسپارتاكوس براي اينكه آنان بـه حقّانيـ

                                                                          
علـم را طلـب   : 177، ص 1ج  ق، 1404ان، مؤسسه الوفـا بيـروت،   ، مجلسي، لبنبحاراالنوار.  1

 .كنيد اگر چه در چين باشد
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گفتنـد   معتقد نبودند؛ يعني اصل نظام بردگي را قبول داشتند، منتها مـي 
البتـه جهـات   . بدين جهت شكسـت خوردنـد  . كنيد چرا با ما بد رفتار مي

منظور در اينجا مقايسه نيست بلكه بيان اين اسـت كـه   . ديگري نيز بود
كنندگان به انقـالب خـود اسـت كـه موجـب پيـروزي        اعتقادات انقالب

مستند به عبـادت و فرمـان الهـي بـود و از      عقالب موسيان. شود مي
دانسـتند كـه خودشـان پيغمبرزادگـاني      اسرائيل مـي  همان اول تمام بني

آنها اعتقاد به اين انقالب داشتند لـذا  . وجه برده نيستند هستند و به هيچ
پيـروزي   بنابراين در تاريخ هم اگر انقالبـاتي شـده اسـت و   . پيروز شدند

و هم پيروزي واقعي به دست نيامده اسـت،  وزي ظاهري كامل يعني پير
كننـدگان چنـدان اعتقـادي بـه      ي آن بوده است كـه انقـالب   به واسطه
  .ي خود نداشتند گفتهحقّانيت 

كم خودشان معتقد شـده بودنـد    بطور مثال در آفريقا سياهان كم
تري هستند و براي اينكـه آثـار ايـن پسـتي را بزداينـد در       كه نژاد پست

كنـي وارد كـرده بودنـد تـا رنـگ       پـاك  اري كشورها، داروهاي رنگبسي
و يكي از دول فعلي آفريقا كه به خـاطر نـدارم   . پوستشان را تغيير بدهد

كدام دولت بود، بعد از استقالل، اين امر را خالف حيثيت انساني دانست 
اين اعالم آزادي و طرفداري از بردگـان   .و ورود اين مواد را ممنوع كرد

هـاي كوچـك مربـوط     داران ولـو دارنـدگان كارخانـه    اقع به كارخانهدر و
. شد و كارگر نداشـتند  چون براي آنها كارگر خيلي گران تمام مي. شد مي
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كردند چون داراي غالمان زيـاد بودنـد و از    ها كه زراعت مي ولي جنوبي
نمودنـد، محصولشـان بـه راحتـي و بـه       غالمان مثل حيوان استثمار مي

ليـنكلن   داران از ايـن دسـتور آبـراهم    كارخانـه . آمـد  ت ميآساني به دس
آزاد شده را به سمت خود جذب كردنـد   ي بردگانِ استفاده كردند و همه

و در واقع اسارت از نوع ديگري براي آنهـا فـراهم شـد؛ بـه حـدي كـه       
هايي كردند و تـا   تدريجاً كارگران متوجه اين امر شدند و در دنيا انقالب

ي زيـادي از ايـن    مرتبـه عـده   ولي چون يك. ود رسيدندحدي به حقّ خ
بردگان كه تا آن تاريخ جزء مايملك ارباب بودند؛ به اين معني كه ارباب 

كـرد و اربابـان    ي زندگي آنها را بايد تأمين مي غذا، لباس، درمان و همه
ي گوسـفند خـود محافظـت     هم غالباً به همان اندازه كـه قـبالً از گلّـه   

كردند، آزاد شدند، چون چنين  اين غالمان هم رسيدگي ميكردند به  مي
كـارگري   كـمِ  پايگاهي نداشتند و مجبور بودند كار كنند، لذا بـا حقـوقِ  

ولـي همـان احسـاس آزادي    . تـري داشـتند   ساختند و زندگي سخت مي
  .برايشان خيلي مهم بود

ايد كه غالباً احسـاس يـك نعمـت از وجـود خـود آن       توجه كرده
مثالً فرض بفرماييد به شما اعالم شـود  . ا بيشتر مؤثر باشدنعمت چه بس
توانيد بيرون برويد يا اينكـه اعـالم شـود چـون تورنتـو را       از تورنتو نمي
ايـن امـر چـه بسـا در     . تواند بيرون برود كس نمي اند هيچ محاصره كرده

توانيـد   زندگي شما هيچ تفاوتي ايجاد نكند اما همين احساس كـه نمـي  
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كنـد و   د و آزادي شما سلب شده است شـما را ناراحـت مـي   بيرون بروي
ممكن است اين امر يك سال، دو سال هم طول بكشد كـه ايـن يـك    

ولـي اگـر   . ي يك قرن خواهد گذشت اندازهبه شما  ايسال، دو سال بر
چنين اعالمي نباشد شما خودتان ممكن است متجـاوز از دو سـال و يـا    

اگر ايـن دو  . رنتو پا بيرون نگذاريدحتي شايد ده سال بگذرد و از شهر تو
كنيد كه غيـر از آزاد بـودن، خـود     حالت را با هم مقايسه كنيد توجه مي
  .احساس آزاد بودن هم خيلي مؤثر است

اسالم وقتي كه ظهور كرد بردگي در دنيا وجود داشـت، بردگـي   
ي انساني، دين دخالت كرد و  ي انساني داشت كه از اين جنبه يك جنبه
ـ: فرمايـد  مي در قرآن

َّ
 وَ ِإن

ٍ

َ
رک

َ
ْ ِمـْن ذ

ُ
نـامک

ْ
ق
َ
ل
َ
 ا خ

ُ
ـیا
ْ

 وَ   
ً
ـُعوبا

ُ
ْ ش

ُ
نـامک

ْ
باِئـَل َوَجَعل

َ
ق

وا
ُ
ِلَتعـاَرف

وا، يعني اين تحليل را فقـط بـراي   1
ُ
بعـد بـه   . آورده اسـت  ِلَتعـاَرف

 ِإنَّ : فرمايد اش مي دنباله
َ
ِ ا

َد اهللاَّ
ْ
 ِعن

ْ ُ
َممک َ  رکْ

َ
ْ ا

ُ
امک

شود كه خطاب  معلوم مي. ْ
: در جاي ديگـر قـرآن فرمـود   . بشر است كه همه يكسان هستند به نوع

ْمنا َبينوَ  َّ ْد رکَ
َ
ق
َ
ْمنـابه دنبال آن البته مصـداقي از ايـن    2. آَدم  ل َّ فرمـوده   رکَ

ْمنـا َبـيني كلّي  است ولي قاعده َّ ْد رکَ
َ
ق
َ
از مصـاديق خيلـي   . باشد مي آَدم  ل

ْمنـابارز و روشن  َّ ين در اسـالم اصـل را   بنـابرا . ، آزادي و حرّيت اسـت رکَ
                                                                          

 .13سوره حجرات، آيه .  1
 .70سوره اسراء، آيه .  2
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و از طرفـي مـادامي كـه حرّيـت نبـود بـراي غيـر         انـد  حرّيت قرار داده
داد كه با بردگـان بـه صـورت     هاي آن روزگار، اسالم دستور مي مسلمان

انساني رفتار شود، نه به صورت حيواني، تا آن شخص احسـاس در بنـد   
  .كردند ميلذا مسلمانان اين را هم رعايت . بودن و اسارت نداشته باشد

كرد كه همه آزاد هستند، اوالً  اما هر گاه اسالم ناگهان اعالم مي
كردنـد   سيل بردگاني كه از اربابان خودشان به سـوي اسـالم فـرار مـي    

شد و بسياري از اينها بدون آنكه اعتقادي بـه اسـالم داشـته     سرازير مي
ظهور اسالم اعتقادي احياناً در اول  شدند و اين بي باشند داخل اسالم مي

كمااينكـه در عمـل ديـديم چـون     . داشـت  لطمات زيادي به دنبـال مـي  
هاي اوليه اعتقاد وافري به اسالم داشتند و حاضـر بودنـد جـان     مسلمان

ي  ثانياً بردگي غير از جنبـه . خود را در اين راه فدا كنند اسالم پيروز شد
رتبـه  م ي اقتصادي هم داشت و اگـر يـك   انساني بودنش در جامعه جنبه

خوابيد و جامعـه   كردند اوالً همه كارهاي اقتصادي مي بردگان را آزاد مي
توانستند تـأمين   شد و ثانياً خود همين بردگانِ آزاد شده هم نمي فلج مي

مايحتاج كنند؛ چنانكه مثالً غذايي نداشتند كه بخورند چون كسي نبـود  
داد كـه   مـي  لذا انقالبي بـه ايـن طريـق رخ   . از ثروت خود به آنها بدهد
اسالم خواست به تـدريج بردگـان را آزاد   . ريخت اساس كار را به هم مي

آوردنـد صـحابه آنهـا را     ديديم كه هر يك از بردگان كه اسالم مي. كند
دي كـه    فارسي يا سلمان مثالً سلمان. كردند خريدند و آزاد مي مي محمـ
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. و آزاد كـرد  از بزرگان اسالم است، ابتدا برده بـود و ابـوبكر او را خريـد   
ابتدا اسـير بـود و    صي حضرت محمد بالل برده بود، زيد فرزندخوانده

بدين طريق بسياري از صحابه و بزرگان اسالم برده . حضرت او را خريد
  .بودند كه خريده شده و آزاد شدند

بينـي كـرد بـراي اينكـه تـدريجاً       طريقي كه پيغمبر اسالم پيش
هاي آزاد حـل شـوند، بسـيار قابـل      بردگان آزاد شوند و در محيط انسان

ي زيـادي وارد شـهر    مرتبـه عـده   توجه كنيد كه هرگاه يك. توجه است
اي ندارند، فرض بفرماييد  هزار نفر كه هيچ آذوقه اي مثالً پنج شوند، عده

ي آن ايام كه بين پنج تـا ده هـزار نفـر جمعيـت      كه بخواهند وارد مكّه
دو روز بمانند، وضع شـهر مختـل    داشت بشوند ولو بخواهند يك روز يا

به طريق اولي اگر بخواهند در شـهر توقّـف طـوالني داشـته و     . شود مي
تعداد بردگـان هـم   . مقيم بشوند، اين اخالل و اختالل بيشتر خواهد بود

هـر اربـابي چنـدين    . ها تفاوت نداشت در آن روزگار شايد خيلي با ارباب
شـدند اوضـاع    مرتبـه آزاد مـي   ها يك به اين طريق اگر برده. برده داشت
بـه  : دستور خداوند اين بود كـه اوالً . شد اقتصادي مختل مي و اجتماعي

اصل در . هيچ وجه هيچ انساني را حق نداريم فرض كنيم كه برده است
ها حرّيت است مگر اينكه به طريـق شـرعي ثابـت شـود كـه بـه        انسان

ام ايـن   طريق شرعي بردگي هـم در آن  . صورت بردگي درآمده است ايـ
هـا   هاي مذهبي رخ داد كه البته اين جنـگ  بود كه در زمان پيامبر جنگ
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هاي مذهبي نبود و بعـداً   در مكّه نبود و در مدينه هم تا چند سال جنگ
كردنـد، اسـيران اگـر     كه حكم جهاد صادر شد در مواردي كه جهاد مـي 

نـد  شدند، ولي اگر مسلمان نشده بود ده حساب نميرشدند، ب مسلمان مي
هـاي اسـالم هـم فقـط در زمـان       جنـگ . شد با آنها به بردگي رفتار مي

ي شيعه،  پيغمبر جهاد واقعي بود و در زمان خلفاي راشدين؛ كه به عقيده
ولـي از  . بودند دستورات آنهـا هـم معتبـر بـود     عچون مورد تأئيد علي

زماني كه به قول خود اهل سنّت، خالفـت تبـديل بـه سـلطنت شـد و      
هايي كه در آن  مدند، ديگر جهاد اسالمي وجود نداشت و جنگاميه آ بني

مگر اينكه جنگ بـه تأييـد   . شد به هيچ وجه جنگ اسالمي نبود ايام مي
ي شـيعيان ايـن بـوده و هسـت كـه بعـد از        عقيـده . امام رسـيده باشـد  

امام دوازدهم، يعني از اواخر قرن سوم به بعد، چون امام معصومي  غيبت
هـايي كـه    ي جهاد اجازه بدهد بـه هـيچ وجـه جنـگ    حاضر نبود كه برا

ي مـذهبي   جنبـه   دادند، سالطين كه موسوم به خليفه بودند و دستور مي
بـدين  . شـدند شـرعاً آزاد بودنـد    نداشت، بنابراين اسرايي كه گرفته مـي 

عـرض   ي ورود به بردگي را خداوند بسيار كم طريق از اين طرف دريچه
از آن طـرف،  . شود دگي ميركسي وارد بگنجايش قرار داد و كمتر  و كم

اگر به آيـات قـرآن و احكـام    . آن دريچه را هر چه بيشتر وسعت بخشيد
رَق اسـالمي توجـه كنيـد در مـورد كفّـارات، كفّـاره        فقهي همه ي  ي فـ

بـه  . بسياري از خطاها، گناهان و اشتباهات را آزاد كردن بنده قرار دادند
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هـا آزاد   تـك بنـده   شدند و وقتي كه تك ها آزاد مي اين طريق مرتّباً بنده
شود و  شوند و اشكال اقتصادي پيدا نمي شوند در جامعه حلّ و جذب مي

شـد،   از آن طرف غير از كفّاره، مثالً اگر كنيزي از ارباب خود حامله مـي 
شد، فرزندي كه به  كرد و او حامله مي يعني چون ارباب با او نزديكي مي

كرد، يعني آزادي از فرزند يعني  در را هم آزاد ميآمد آزاد بود و ما دنيا مي
بدين طريق، . ولد گفتند ام كرد و به آن مادر مي جنين به مادر تسرّي مي
اي بود كه شخص از قلمرو رقّيت به قلمرو حرّيت  آزاد كردن بنده دريچه

اي داراي  اند اين است كـه بنـده   طريق ديگري كه در فقه گفته. رفت مي
توانسـت درآمـد داشـته باشـد بـه اربـاب        هايي بود كه مياستعداد و هنر
بسـت و بنـابر آن هنـر خـودش، بـه       كرد و با او قرارداد مي پيشنهاد مي

شد يعني قيمت آن  كرد و بعد آزاد مي ي معيني براي ارباب كار مي اندازه
البته در تمام اين مدت هم برده حساب . دانست كار را آزادي خودش مي

بنابراين از اين جهـت  . ي ارباب بود زندگي او بر عهده ي شد و هزينه مي
  .توانست خود را بخرد نگراني نداشت و به اين طريق مي

بينيم كه بردگاني كـه تـا دو قـرن     بنابراين ما اگر توجه كنيم مي
براي اينكه به ايـن  . پيش در دنيا وجود داشتند از نظر اسالم برده نبودند

ماند و همـه آزاد   اي نمي قرن هيچ برده طريق يعني بعد از يك قرن، دو
منتها متأسفانه احكام اسالم فقط در موردي كه خلفا يـا  . شدند تلقّي مي

شـد و در سـاير    خواستند استفاده كنند اجرا مـي  به اصطالح سالطين مي
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و اگر به تاريخ نگاه كنيد بسياري از تصميماتي كه گرفته شده . موارد نه
مـورخ نيسـتم و مطالعـات فراوانـي در      مـن . است برخالف اسالم است

تاريخ ندارم ولي در طي تاريخ به ياد ندارم كه راجـع بـه آزادي بردگـان    
فقها هم در كتب خودشـان مقـرّرات   . صحبتي شده باشدجز آنچه گفتم 

تنها موردي كه بـه  . اند كه مستند به آيات قرآن است داري را نوشته برده
مشهور مرحـوم حـاج مالّعلـي مشـهور     ياد دارم مربوط به عارف و فقيه 

اي كه خطاب بـه پيـروان صـادر     ثاني است كه در اعالميه نورعليشاه به
اند كه در صحت رقّيت تمام غالمان  اند، همين مطلب را ذكر كرده كرده

بنابراين بـه اصـل حرّيـت    . و كنيزاني كه وجود دارند شك و ترديد است
. اما تصميم ديگـري مـن نديـدم   . شوند گرديم و اينها آزاد تلقّي مي برمي

هـاي قـاطع و    تصميماتي هم كه در دنيا گرفته شد و به صورت اعالميه
به . ضربتي اعالم شد، حسنش به جاي خود بود ولي مضاري هم داشت

هاي سياسي مورد  ها را دول بزرگ براي هدف اين معني كه اين تصميم
في بنابر مطالبي كـه قـبالً   از طر. دادند نه براي انسانيت استفاده قرار مي
شـوند؛ يعنـي از    ي قرآن انسان محسـوب مـي   ها طبق آيه گفته شد برده

يك انسـان هسـتند كـه مشـمول     ي  به منزله ،ي ارتباط با سايرين جنبه
 ي  آيه
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ٍ
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ُ
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َ
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َ
ق
َ
 آَدم  ل

توان به آنها آزاري كرد و حتّي تنبيه آنها به  ه نميهستند كه به هيچ وج
ماليمـي   اي ماليم است كه يك پدر حق دارد فرزند خود را تنبيـه  اندازه
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در زنـدگي  . كند، به همان اندازه اجازه دارد و بيشتر از آن مجـاز نيسـت  
بينيـد   هم اگر دقّت كنيد مي شرسول آل ي بزرگان صدر اسالم و ائمه

گذاردنـد و حتّـي در    خوردنـد و تفـاوتي نمـي    ان غذا ميكه مثالً با غالم
ي دوم  المقدس در زمان عمـر خليفـه   ها آمده است كه وقتي بيت داستان

المقدس كه عادت به روش تعظيم حاكمـان داشـتند    فتح شد، مردم بيت
بعد ديدند كه يك شخص سوار االغ است و همراه بـا  . آمدند به استقبال

مستقبلين اعتنايي نكردنـد  . هم آمدند به شهر او شخص ديگري پياده با
از . و به راه ادامه دادند تا رسيدند به لشكريان اسالم كه فتح كرده بودند

. آنها پرسـيدند خليفـه كجاسـت؟ جـواب دادنـد خليفـه بـه شـهر رفـت         
مستقبلين گفتند ما كسي را نديديم جز كسي كه سوار بر االغـي بـود و   

آن كسي كه پياده بود . ها بودند بله همانگفتند . كسي هم همراه او بود
كردند كـه   تعجباينها بسيار . خليفه بود و آني كه سوار بود غالم او بود

آمـد و   شد عمر پـايين مـي   در اين مسير هر وقت غالم خيلي خسته مي
. شـد  شد و از اين حيث هيچ فرقي بـين آنهـا ديـده نمـي     غالم سوار مي

ند مسلّماً آزار رساندن بـه آنهـا بـا آزار    بنابراين وقتي كه هيچ فرقي ندار
البتـه بنـابر بعضـي احكـام     . كند رساندن به شخص آزاد هيچ فرقي نمي

ي مالي دارد و  چون ديه جنبه. ي آنها كمتر است و امثال اينها فقهي ديه
ولـي اكنـون كـه ديگـر     . از لحاظ مـالي فرقـي بـين آزاد و بنـده اسـت     

  .اردداري و برده معني و مصداقي ند برده
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ي حـاج مالّعلـي    و اما اينكه مداركي از مـن در مـورد اعالميـه   
تابنده بگوييد برايتان تهيه كنـد و   آنجا به آقاي رضا. ايد گنابادي خواسته
كه شرح حـال ايشـان و پدرشـان     عرفان و علم ي نابغههمچنين كتاب 

هـاي احكـام    در مورد ساير مسائل هم به كتاب. است را نيز مطالعه كنيد
ي مراجعه كنيد ولي توجه داشته باشيد كه در طـي تـاريخ متأسـفانه    فقه

ــه وجــود آمــده اســت   ــراي خوشــامد خلفــا ب . بعضــي احكــام فقهــي ب
البته تمام مسائل را در بر . در اين سير بسيار خوب است هشام ابن سيره

. اميـدوارم موفّـق باشـيد   . ي آن بسـيار خـوب اسـت    ندارد ولي مطالعـه 
  .والسالم
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  آ
  1382اد خرد 12

كه توجه داريـد در   همانطوري. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ِ : اند اخباري كه رسيده است گفته  اهللاَّ

َ
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ُ
ُرق
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َ
الِئقـخ
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َعَدِد  اند بعضي هم گفته

ِ
 الـوب

ِ
ــس

َ
هاي به سوي خدا به  ؛ يعني راهالِئقـخ

بـه هـر جهـت    . ي خالئق استها عدد مردم روي زمين يا به عدد نَفَس
كه باشد منظور اين است كه هر كسي راه خاصي به سـوي خـدا   طورهر
بنابراين هيچ راهي عين تقليد نيست فقط بايد ياد خـدا بـود؛ مثـل    . دارد

طـرف و   شـويد اگـر بـه ايـن     اينكه از روي پل يا راه باريكي كه رد مـي 
حـاالت  . به مقصد كردبايد نگاه به روبرو يا . افتيد طرف نگاه كنيد مي آن

خـود آنهـا   حـاالت  مختلف هم كه در عرفا ديده شده است بستگي بـه  
شـود و خـود ذكـر هـم      دارد، كه البته بعضي حاالت از ذكر ايجـاد مـي  

كسي كه بيشتر كـار و فعاليـت   . شود متناسب با حالت اشخاص داده مي
كند و به فكر دنياست يك نوع ذكـر دارد و ديگـري كـه در سـنيني      مي
تواند كـاري بكنـد و بيشـتر در منـزل اسـت و بـر حسـب         ت كه نمياس

بنابراين اصل مشترك . اعتقاداتي كه براي او پيدا شده ذكر ديگري دارد
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و صحيح براي تمام سالكان و براي تمام پويندگان راه خـدا ايـن اسـت    
كنند به خـاطر تقـرّب بـه     كه همواره خدا را در نظر بگيرند و هر چه مي

 اهللاَّ  وخداوند باشد 
َ

 ِإىل
ً
ْرَبة

ُ
  .والسالم. را از صميم دل بگويند ق
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  آ
  1382خرداد  12

  :در پاسخ به سؤاالت شما. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
: اگر توجه كنيد در قرآن راجع به حضرت عيسـي فرمـوده اسـت   

وُه وَ 
ُ
َتل
َ
ُبوُه وَ مامـــاق

َ
ـــمْ َصـــل ُ
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َه هل ـــبِّ

ُ
  ...لِکـــْن ش
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َ
ـــْل َرف ـــهَب ْی

ــد  1 ، خداونـ
اند و حال آنكه  اند كه عيسي را كشته فرمايد كه يهوديان تصور كرده مي

اند، بلكه امر بر آنها مشتبه شد و ديگري را بـه   او را نكشته و به دار نزده
خداوند عيسي را به نزد خود باال برد، ديگر چيزي . اند جاي او به دار برده

قدر كه خداوند گفت، ما معتقـد   مينگويد كه به چه طريق باال برد ه نمي
  .شويم كه خداوند او را باال برد مي

هـا   گويـد، بعضـي   راجع به امام زمان هم هر كسـي چيـزي مـي   
كنـد و   گويند امام االن در يكي از جزاير اقيانوس اطلس زندگي مـي  مي

توانـد ناگهـان    گويد امام در هر جايي مي ديگري مي. آنجا فرزنداني دارد
ه هر جهت ما همين قدر معتقديم كه امام از ديد ما غايـب  ب. ظاهر شود

ي عدم لياقت جامعـه بشـري بـود بـراي      غايب شدن هم به واسطه .شد
بنابراين بيش از اين هم الزم نيست مـا توجـه   . درك حضور آن حضرت
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  .داشته باشيم
آيا امام در اماكني رفت و آمد دارد و كسي : ايد و اما اينكه نوشته

شناسد، چه رفت و آمـد داشـته    چون كسي امام را نمي ؟شناسد او را نمي
فقط اين هسـت  . باشد و چه نداشته باشد جواب اين سؤال يكسان است

كه هرگاه كسي به مقاماتي برسد و محو در پيشگاه الهي شود، او ظـاهر  
. گويند كه در عالم كبير امام دوازدهم ظاهر خواهد شد عرفا مي. شود مي

سـالك هـم ماننـد عـالم      عني عالم معنويت هر شخصِدر عالم صغير، ي
ي  كبير، امام ظهوري خواهد كرد و اين ظهور هر وقت پيدا شد به منزله

اين است كه امام ظاهر شـده اسـت و او از ايـن ظهـور امـام را خواهـد       
شناخت كه اگر امام در عالم خارج ظاهر شد پيروي كند و اما آنهايي كه 

، خودشان جذب خواهنـد شـد و امـام آنهـا را     لياقت پيروي داشته باشند
  .جذب خواهد كرد

در مــورد ســؤال دوم، مــن از شــخص ســيد كــاظم رشــتي كــه 
ايد اطّالع زيادي ندارم ولي اشخاص با سواد و مطّلعي مانند شـيخ   نوشته

كاظم رشتي، شيخ احمد احسائي، حـاج محمـد كريمخـان كرمـاني اوالً     
نبايد آنها را همرديف آورد؛ براي اينكـه  ها نيستند و  ها و بهائي مثل بابي

گويند، ولي  اينها از شيعيان دوازده امامي هستند منتها مطالب خاصي مي
اند، اينها اصالً معتقد بـه   بابيه كه پيرو باب و بهائيه كه پيرو بهاءاهللا بوده

بنابراين در داخل اسالم نماندنـد و سـيد كـاظم    . پيغمبر جديدي هستند
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مطالعاتي داشته و هر كسي در امر ديـن مطالعـه كنـد     رشتي هم مسلّماً
در مـورد شـيخ احمـد احسـائي     . كنـد  مسلّماً به كتب عرفاني مراجعه مي

اند كه با عرفا روابطي داشته ولي در مورد سيد كـاظم رشـتي مـن     گفته
  .اند ام و نگفته چيزي نشنيده

ي مـذهب تشـيع مربـوط     و اما در مورد سؤال سوم شما، مسـأله 
كـه نـام    ــ  اي از خلفاي عباسي دوران صفويه نيست، در زمان خليفه به
در بغداد پانصد نفر مجتهد بودنـد كـه هـر كسـي از      ـ به يادم نيست او

خليفه متوجه شد و گفت اين تعداد زياد . كرد مجتهدين تقليد مي يكي از
مجتهدين تدريجاً موجب اختالف بين مسـلمين خواهـد شـد و همـه را     

اي كه بيشتر از همه مقلّد دارند از اهل سنّت آنهـا   فت عدهجمع كرد و گ
در نتيجه، . را به عنوان مجتهد بشناسند و همه از يكي از آنها تقليد كنند

ابوحنيفه، ادريس شافعي، احمـد حنبـل، مالـك،    : شش نفر شناخته شدند
بعد متدرجاً تعداد مريدان داود و طبـري كـم شـد و اهـل     . داود و طبري

در همان ايام بحث بود كه تشـيع  . چهار مذهب منحصر گرديد سنّت در
هم به عنوان مذهب پنجم شناخته شود ولي اقداماتي كه در اين زمينـه  

  .بايد بشود، نشد و اين وضع ماند
هـا از بزرگـان عرفـاني     ها، بسياري از حكومـت  راجع به حكومت

قبول  الدين سهروردي سفارت را گرفتند كمااينكه شيخ شهاب كمك مي
بنابراين صرف اينكه كمكي به يك قسـمت  . كرد و نظايري از اين قبيل



 31/  وچهارم سيجزوه 

  .از كارهاي حكومت شود دليل انتقاد نيست
ايـد   جزئيات آنچه كه راجع به سلطنت رسيدن محمدشـاه نوشـته  

توجه كنيد كه محمدشـاه  . ام به خاطر ندارم ولي در كتب مفصلي خوانده
اين طبيعي است كه دست توسل به خود مشرّف بود، درويش بود و بنابر

البته اينها نه اينكه اثري در اين كار داشتند بلكـه اثـر   . پير خود دراز كند
الممالـك فراهـاني كـه وزيـر      در اين كار را بيشتر و بلكـه تمامـاً اديـب   

وقتي محمدشـاه وليعهـد بـود، فراهـاني     . محمدشاه بود به عهده داشت
، از طرفـي در ايـن زمـان بـين     موجباتي فراهم كـرد كـه او شـاه شـود    

اين است كه محمدشاه توانست به سلطنت . شاهزادگان هم اختالف بود
اند كـه حضـرت آقـاي     بعد از آنكه سلطنت بر او مسلّم شد نوشته. برسد

  .اند عليشاه او را همراهي كرده رحمت
الصـدري امـري    ايـد، نائـب   الصدري كه نوشـته  و اما مسأله نائب

تـاريخ دولـت وجوهـات مـثالً ماليـات روحانيـت را از        تا آن. دولتي نبود
كننـدگان ايـن وجـوه     گرفت، بعد براي اينكه تأديـه  روحانيون فارس مي

عليشاه و شخصيت ايشان را به رسميت بشناسند ايشـان را   آقاي رحمت
اينهـا  . الصـدر  الصدر كرد؛ يعني خود پادشاه صدر بود و ايشان نائـب  نائب

ر شناساندن فقر، بخصـوص بعـد از فشـارها و    همه كارهايي بود در مسي
بـه  . شاه وارد شده بود هايي كه در دوران شاه قبلي يعني فتحعلي سختي

مظفرعليشــاه و  عليشــاه و حضــرت معصــوم ســيد نحــوي كــه حضــرت
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آن دو نفر اول را در كرمانشـاه و  . عليشاه را شهيد كردند مشتاق حضرت
يگـري از فقـرا را در جاهـاي    عليشاه را در كرمان و تعداد زيـاد د  مشتاق

كرمانشــاهي مجتهــد كرمانشــاه بــه  محمــدعلي ديگــر، بطوريكــه آقــا
  .مشهور شد» كُش صوفي«

بنابراين، در هر دوراني آنچه كه مصـلحت و اقتضـاي جامعـه و    
چنانكه پيغمبر سال اولي كه . دهد مصالح درويشي باشد، مرشد انجام مي

رداد بستند و تسليم مشـركين  به قصد حج تشريف بردند، با مشركين قرا
در طي تاريخ هميشه . شدند كه در عوض سال آينده بتوانند زيارت كنند

 .والسالم. از اين قبيل مسائل بوده است
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مرجـع تقليـد امـري    انتخـاب  . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
ي  اوالً بسـياري از مجتهـدين ادامـه   . ي خود شماست است كه به عهده

ت را جـايز         تقليد از ميت را جايز مي داننـد ولـي شـروع بـه تقليـد از ميـ
ايد بعد از  كرده يعني اگر از يكي از آقايان مجتهدين تبعيت مي. دانند نمي

توانيد به اين تقليد ادامه دهيـد، ولـي اگـر هـم بـه ايـن        فوت او هم مي
اشته باشيد اي تقليد كنيد توجه د عقيده نباشيد و بخواهيد از مجتهد زنده

ِسـِه فقيه بايد مصداق فرمايش ائمه باشد كه 
ْ
ف
َ
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ً
جستجو كنيد از آقايـاني   1. َحاِفظا

ي  كه اين شرايط را داشته باشند يك نفر را انتخاب كنيد و اين به عهده
ي تقليد فقط در عمل است نـه   ولي توجه كنيد كه مسأله. خود شماست

اعتقادات و عقايد به تحقيق خود شما بستگي دارد . در اعتقادات و عقايد
تقليـد در  . و مربوط به طريقت است و مربوط به تفكّر و تعقّل خود شـما 

و نمـاز  : مورد اعمال است و بعد در تقليد بايد در هر يك از مسائل مثـل 
ها نوشـته بـود    روزه، حاضر يا مسافر يا امثال اينها، هر طور كه در رساله

                                                                          
 . 88، ص 2بحاراالنوار، ج .  1
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  .همانگونه رفتار كنيد
علّـت  . توان گفت علّتش چيست و اما در مورد احكام شرعي نمي

. دستور خداوند نزد خداوند محفوظ است، ولي اين دستورات حكمت دارد
فرمايـد اطاعـت    ييعني وقتي ما معتقد باشيم كه بايد هر چه خداونـد مـ  
ولي حكمت آن . كنيم، ديگر چندوچون در آن كه علّت باشد معني ندارد

قاعـدتاً حكمـت روزه و نمـاز مسـافر ايـن اسـت كـه        . توان گفت را مي
ي عبادي خود رفتار كنـد و بـه كـار و زنـدگي      مسلمان زودتر به وظيفه

جـز  توان ذكـر كـرد؛    علّت را نمي. اما علّت آن اين نيست. خودش برسد
  .اينكه امر خداست

در مورد رفتن به مجلس هم البته كار بسيار خـوبي اسـت ولـي    
توانـد   ام، انسان وظايف مختلفي دارد و بايد تا مي كه بارها گفته همانطور

ي  تـوان فقـط بـه علـت وظيفـه      و هيچ كدام را نمـي . اينها را جمع كند
سـتيد  شما كـه داراي خـانواده و فرزنـد كوچـك ه    . ديگري كنار بگذارد

كمااينكـه  . ي حفظ فرزند هم بر شما واجب است مثل خـود نمـاز   وظيفه
اگر ديديد خطري متوجه فرزندتان است و در حال نمـاز باشـيد نمـاز را    

اي كه  بنابراين به اندازه. بايد بشكنيد و آن خطر را از فرزندتان رفع كنيد
ات برايتان امكان داشته باشد در مجالس حاضر شويد، ولو بعضـي جلسـ  

اگر توانستيد كـودك را  . نتوانيد حاضر شويد از اين مسأله ناراحت نشويد
ي نماز و بـراي دور   مسأله در. بسپاريد به ديگري و برويد، اشكالي ندارد
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ـْل ي  كردن وساوس شـيطاني، اوالً سـعي كنيـد دو سـوره    
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مازها بخوانيد و البته با توجـه  را در بعضي ن ُعوذ

قبالً معناي نماز را كلّاً درك كنيد و موقع نمـاز خوانـدن بـه آن    . به معنا
 .والسالم. شاءاهللا خداوند توفيق خواهد داد ان. معني توجه كنيد
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صـدد پرسـش و   از اينكـه در . ي شما رسـيد  نامه. مبا عرض سال
بايـد توجـه داشـته باشـيد كـه وقتـي       سؤال هستيد خرسند شدم، ولـي  

كنيد قبالً در مـورد آن مطلـب    اي و از كسي پرسشي مي ي مسأله درباره
تصميم نگرفته باشيد كه در نتيجه در مقابل پاسخ جبهه خواهيد گرفـت  

ي شـما   از نامـه . و متوجه مطلب نخواهيد شد و همچنين عجلـه نكنيـد  
در ذهن شما بوده و مسلّماً ها  شود كه اين مسائل مدت چنان فهميده مي

از جانب ديگران نيز تقويت شده است و اينك امكان بروز پيدا كرده كه 
ولي براي پاسخ، به اصـطالح زيـاد عجلـه    . به صورت سؤال مطرح شود

خواهيــد ايــن مســائل را متوجــه شــويد بايــد زحمــت  اگــر مــي. نكنيــد
  .بكشيد زيادي

ـ   ي مطالبي كه نوشته درباره ي زيـادي   د كـه عـده  ايد توجـه داري
تـر صـحبت    اي هـم معتـدل   صددرصد نظري غير از ايـن دارنـد و عـده   

شناســان،  شناســان، جامعــه كننــد و ايــن مســأله مــورد توجــه روان مــي
اي نيسـت كـه    بنابراين مسـأله . ستاهمه ها  شناس زيستها،  اقتصاددان

بايد زحمت تحقيـق و تفحـص را بيشـتر بـه     . اين سرعت درك شود به
ي ايـن مسـائل نوشـته     هاي مفصلي راجع به همه كتاب. بدهيد خودتان
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كنيـد   فعالً چون در جامعه زندگي مي. شده است، تدريجاً آنها را بخوانيد
بايـد طبـق   . و بايد به زندگي ادامه دهيد تا بتوانيد آن تحقيقات را بكنيد

روال و قوانين جامعه زندگي كنيد ولي به تحقيق خود ادامه دهيد تا هـر  
تشخيص داديد كه برخالف منطق است به عنوان يك فـرد انسـاني    جا

  .درصدد تغيير مقرّرات جامعه باشيد
ي كساني كه به خداوند معتقدند و  ي خداوند، همه و اما در مسأله

انبيا، اوليا، علمـاي بـزرگ،   : اند، از قبيل توصيه به اعتقاد به خداوند كرده
يي كه اين توصيه را كردند از آنها ـ چه شرقي و چه غربي ـ دانشمندان

توان فكر كرد و  شود كه در ذات خداوند نمي گفتارشان چنين فهميده مي
بـراي اينكـه هـر چيـزي را تـا در      . مشخصات خاصي براي او بيان كرد

توانيم درك كنيم يا به اصطالح، فكر مـا   زمان و مكان جاي نگيرد نمي
بنابراين خـدايي  . نطورهميكند و درك ما هم  اي كار مي در يك محدوده

فقـط  . گيـرد  اي جـاي مـي   كه ما معتقد به آن هستيم در چنين محدوده
توانيم بدانيم كه خداوندي هست، نيروي عظيمـي كـه    همين قدر ما مي

همين قدر كافي است و به . اين جهان را آفريده و ما را هم آفريده است
اين مسـأله  هاي متفاوتي از  ها برداشت همين دليل هم هست كه انسان

دارند و اگر بتوان اين را بيان كرد بايد گفـت خـداي هـر كسـي غيـر از      
برداشـت هـر   . خداي ديگري است ولي نه اينكه چنـد خـدا وجـود دارد   

انسان از خداوند با برداشت انسان ديگر متفاوت است و حتي خود انسان 
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شما اگـر بـه   . برداشتش از كار خداوند مختلف است ،در لحظات مختلف
ن خدايي با اين قدرت و با اين خالقيت معتقد باشيد بدانيد كه ايـن  چني

عـدالت آن چيـزي   . خداوند نه تنها عادل است بلكه عـين عـدل اسـت   
نـه اينكـه   . هر چه خدا بكند عـدالت اسـت  . كنيد نيست كه شما فكر مي

كنيـد غيـر از    آن عدالتي كه شما فكر مي. كند خداوند با عدالت رفتار مي
براي اينكه خداوند بايد هم شما را نگـه دارد و هـم   . است عدالت واقعي

خداونـد  . تمام جانداران ديگري كه در زمين هستند و حتي غيرجانداران
ي  هم بايد در فكر شما باشد و هم در فكر ميلياردها انسان كـه در كـره  

بعـد  . زمين هستند و همچنين موجوداتي كه در كرات ديگر وجود دارنـد 
راتـي برويـد و ببينيـد چـه نواقصـي بـه       به دنبـال مقرّ  از چنين اعتقادي
  ؟رسد و چرا چنين است نظرتان مثالً مي

ايد، فـرض بفرماييـد    ي زن و مرد كه نوشته و اما در مورد مسأله
ها ممنـوع   اي دارد و از بسياري خوردني بيماري پرهيز غذايي كه كودك

ايـن در حـقّ او   حال اگر پدر و مادر جلـوي او را بگيرنـد نتيجتـاً    . است
. عدالت است و عين مهرباني به اوست؛ نـه اينكـه فشـاري بـر او باشـد     
. براي اينكه اگر او را رها كنند دچار مضرّات بسيار بيشتري خواهـد شـد  

ام و  راجع به همين مسأله چندين بار در جلسـات فقـري صـحبت كـرده    
ويد خـوب  اند كه اگر آنها را تهيه كنيـد و بشـن   آن گرفته ازنوارهايي هم 

ايد نه به عنـوان تـوهين    بسياري از اين مقرّراتي هم كه شما گفته. است
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وقتـي مـرد و زن آفريـده    . به زن بلكه براي آرامش و آسايش زن است
ي  نتيجه. نها را از هم جدا كرد و جداگانه مرد و زني آفريدآشدند خداوند 

ف شـوند  ها حذ ي مردها يا زن ي زمين همه اين كار چيست؟ اگر از كره
ي بـا هـم بـودن آنهـا      پس نتيجه و اثر عمـده . رود نسل بشر از بين مي

ايجاد نسل است و براي اينكه نسل از لحاظ سالمت جسمي و اخالقـي  
مندنـد كـه در مقـرّرات ازدواج و     رو به كمال باشـد هـم جوامـع عالقـه    

اظهـارنظر كننـد    ـ شود كه منجر به توليد نسل مي ـ ي زن و مرد رابطه
اگر خداونـد مـثالً   . داوند در بسياري موارد اين كار را كرده استهم خ و

همانگونـه كـه در ادارات    ــ  تـبراي بـانوان آرامشـي مقـرّر كـرده اسـ     
اند ولـي بـراي    ها در زمان حمل چند ماه مرخصي معين كرده خانم براي
ايـن تصـميمي اسـت     ــ  گونه مرخصي از اين حيث نيسـت  هيچ مردها
آيد سالم باشد  اينكه نسلي كه از او به وجود مي آرامش زن و براي براي

ي  يا مثالً بسياري از مقرّرات براي مرد تعيين شـده اسـت مـثالً مسـأله    
واجب كفـايي يعنـي   . كفن و دفن ميت كه براي مرد واجب كفايي است

ها در چنين امري تقريباً معاف هسـتند و   همه بايد انجام بدهند، ولي زن
براي مرد مسـتحب اسـت بـراي زن صـحيح      حتي تشييع جنازه هم كه

بينيـد   ها اگر دقّـت كنيـد مـي    در تمام اين آسايش. نيست و ممنوع است
. كنيد از همين قبيل اسـت  آنچه شما به عنوان تحميل بر زن حساب مي

هـاي كوچـك در    ها و خـانواده  توجه كنيد كه بشر اوليه به صورت قبيله
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مســتقيماً از طبيعــت  كــرد و غــذاي خــودش را هــا زنــدگي مــي جنگــل
شناسان،  شناسان، جامعه بنا بر تحقيقاتي كه روان ـ در آن ايام. گرفت مي

دانستند كه توليـد نسـل    نمي ـ اند كرده ، بخصوص مالينفسكيروانكاوان
كردنـد كـه در آن    شود و تصـور مـي   از هر دو، يعني مرد و زن ناشي مي

تنـد و مراسـمي   رف جشن معروف قومي كه سالي يك بار به جنگـل مـي  
در . شوند منعقد بود، ارواح گذشتگان موجب ايجاد نطفه جنين در زن مي

اش  كشيد چون قهـراً نيـروي بـدني    آن ايام مرد كه زحمت بيشتري مي
ي من كار  آورد كه تو اگر به اندازه نسبتاً بيشتر بود به زن شايد فشار مي

مردان توجـه  نكني حق نداري زندگي كني ولي تدريجاً خدا خواست كه 
بيشتري كنند و بنابراين بر مرد تحميل نمود كـه در ايـامي كـه زن بـار     

ايـن مزيتـي   . دارد يا زن كودك كوچكي دارد، مرد به جاي او كـار كنـد  
شما ايـن توجـه را   . براي زن است، نه اينكه تحميل و فشار بر زن باشد

؟ بنـدي انسـان بـه زن و مـرد بـراي چيسـت       كنيد كه اصل اين تقسيم
ــدف ــت   ه ــل اس ــاد نس ــده، ايج ــه    . عم ــا ب ــد، ي ــه خداون ــدفي ك ه
كند، قوانين طبيعت را هم خداونـد   فرق نمي ـ طبيعت ديگران، اصطالحِ
بنـابراين  . ـ در نظر دارد اين است كه نسل جانداران بـاقي بمانـد   آفريده

كند يـا نـه؟    شما به مقرّرات توجه كنيد ببينيد آيا به اين هدف كمك مي
كند مفيد است و اگر به ايـن هـدف كمـك     دف كمك مياگر به اين ه

  .كند مفيد نيست و دور از عدالت است نمي
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اوالً آب و هوا و طرز غذا : ي حجاب يا امثال اينها و اما در مسأله
غذاهاي . ي تحريك جنسي بسيار مؤثر است در زندگي مردم و در مسأله

ي از يكـ . كنـد  مخصوص، هواهاي مخصوص، ايـن را زيـاد و كـم مـي    
ي تكرار نـامنظّم   كند مسأله مواردي كه هرگونه احساسي را تضعيف مي

و يا تكرار هميشگي يك احساس است؛ مثالً در مورد احساس گرسنگي 
ي يك لقمه نان بخوريد يك ساعت بعد  هر وقت گرسنه شديد به اندازه

ي ديگر بخوريد به همين طريـق آن اشـتها    هم گرسنه شديد يك لقمه
هايي كه رهـا   بچه. شود طالب غذا باشد از شما برداشته ميبه نحوي كه 

خواهند همه وقت بخورند، هميشه دچار دل درد  شوند كه هر چه مي مي
همين خاصيت براي احساس جنسيت هم در زن و هم در مـرد  . هستند

منتها قدرت خودداري زن بيشتر است اما مرد به اين صورت . وجود دارد
ت زن   تّي جنبهنيست و به همين جهت ح هـا   ي احساسي و مهـر و محبـ

ت مـرد     . تر است ولي زود ممكن است تغيير كنـد  قوي امـا مهـر و محبـ
بنـابراين اگـر از   . يابـد  باشد و دوام مي تر مي تر است ولي طوالني ضعيف

موقـع فـراهم    موقع خودداري شود يا امكان تحريكات بـي  تحريكات بي
در اين زمينـه چنـد كتـاب    . ستنشود براي سالمت رواني جامعه مفيد ا

تأليف جينـا   زن روحيكي كتاب . كنم اگر پيدا كرديد بخوانيد معرفي مي
شـناس، ديگـري    دان و جامعـه  لومبروزو، دختر پروفسور لومبروزو حقـوق 

. ، هر دو كتاب از فرانسه ترجمه شده استزن در هيجان و عشقكتاب 
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ايـد در اروپـا    اينكه گفتهاما . اين دو كتاب از اين لحاظ بسيار مفيد است
ها ايجاد كـرده اسـت، ايـن     هواي مرطوب خاصيت خاصي براي اروپايي

طبيعـت و فطـرت   . مسأله مزيتي است براي اروپا و نه مزيتي بـراي مـا  
ها بيشـتر   اينطور مقرّر داشته است، بنابراين در اينجا كه حساسيت انسان

  .شود بايد رعايت بيشتري كرد مي
اين مشكالت اجتمـاعي  . ايد، درست است كه گفتهاما مشكالتي 

اقتصادي و اجتماعي فـراهم باشـد كـه    هاي  زمينهدر اجتماع بايد . است
اي ظاهر شد، آن غريزه از راه صحيح قابل ارضا باشد و بعد  وقتي غريزه

هم بايد كنترل دقيقي باشد كه هركسي وظيفه خودش را و خدمتگزاري 
ي يك شركت تجـارتي   گر خانواده را به منزلها. به خانواده را انجام بدهد

بگيريــد، در شــركت تجــارتي مــديرعامل حكومــت دارد و در قلمــروي 
در . مسائل مربوط بـه شـركت بايـد رأي او مقـدم بـر رأي همـه باشـد       

ي  امـا در مسـائل ديگـر، مثـل مسـأله     . اسـت  همينطورمسائل هم  اين
ـ     ه خـود اوسـت و   اقتصادي، اموال زن كامالً مسـتقل اسـت و متعلّـق ب

تمام خرج خانواده با مرد است و همچنين . تواند در خانواده خرج كند مي
است در مسائل عبادي؛ مثل اينكه اگر حج بر زن واجب شد ولو شـوهر  

در مسائل ديگـر هـم   . ي شوهر نيست به او اجازه ندهد، محتاج به اجازه
د اگر توجه كنيـد زن ممكـن اسـت مردهـا را خـوب نشناسـد ولـي مـر        

دهد براي حفـظ   اش از اين حيث بهتر است و اگر دستوري مي شناسايي
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  .موقعيت خانواده و حفظ پاكي زن و شوهر و نسل است
يـك  . ايد اينها مسـائل حقـوقي اسـت    ساير مسائلي هم كه گفته

در . ي اجزايش با هم هستند توان تفكيك كرد، همه نظام حقوقي را نمي
هاي خانواده را مرد بايـد بدهـد و    ي هزينه جامعه و در نظام حقوقي همه

گو اينكه احساس و عواطف زن  ـ زن از اين حيث هيچ مسئوليتي ندارد
و در خانواده باشد و رفتار صحيحي نداشته باشد يا اينكـه  گذارد كه ا نمي

ولي به هر جهـت در   ـ اموال خود را خرج خود و فرزندان و شوهر نكند
هـا را بدهـد، بنـابراين از ارث هـم      ي هزينه اين جامعه كه مرد بايد كلّيه

آن جزء را عوض كنيد، اين را هم عوض كنيـد  . تواند دو برابر بگيرد مي
شود يا نه؟ يعني بگوييد خرج خـانواده هـم بـا زن     درست مي بعد ببينيد

خرنـد هـم زن بايـد نصـف      مثالً شير خشك كـه مـي  . است  هم با مرد
. وقت بگوييد ارث را به تسـاوي سـهم ببرنـد    پولش را بدهد هم مرد، آن

ببينيد اين نوع بهتر است يا آن نوع؟ باالخره هـر دو  . نوع رفتار است دو
ي دارنـد  هـر د . مثل هـم هسـتند   بنـابراين از ايـن حيـث    . و روال خاصـ

  .مقرّرات داخلي است. توان گفت چرا خداوند چنين كرده است نمي
ايـد   و اما اينكه جوامع غربي را با جامعه ما مقايسه كرده و گفتـه 

در جوامع غربي اصـالً خـانواده   . تر است، اينطور نيست جوامع ما پاشيده
شـود از ايـن اسـت كـه      در غرب مـي تمام اين فجايعي كه . معني ندارد

  .اي ندارد خانواده وجود مستقل و جداگانه
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كننـد   و اما اينكه چرا مردان زنان را به چشم يك كاال نگاه مـي 
كنند، اين هم يك  مردم هزار گناه مي. اين از طرفي تقصير مردان است

اگر . العمل رفتار زن است به عالوه اين امر تا حدي عكس. گناهي است
جوامع نگاه كنيد رفتار زن گاهي اينطور است واالّ زناني هسـتند كـه   به 

البتـه منظـور از اداره   . كنند بسيار بر خانواده تسلّط دارند و آن را اداره مي
يعني تسلّط دارنـد و  . هم اين نيست كه همه مانند نوكر پيش او هستند

  .هاي خانواده را در دست دارند برنامه
چـرا كـه شـاهد    . حاظ آرامش زن استي شهادت هم از ل مسأله
هايي دارد از قبيل اينكـه بايـد مرتبـاً در محضـر قاضـي       بودن گرفتاري

ي  حاضر شد و اظهارنظر كرد و اين مسأله براي زن و بـراي نسـل آتيـه   
  .زن مضرّ است

بنابراين وقتـي كـه    :و اما به اين طريق ممكن است شما بگوييد
در آن ! يناً مثل مرد است، نـه زن از سنّ خاصي گذشت در اين صورت ع

صورت هم اوالً يك مقداري از اين فطرت در او هست و بـه عـالوه در   
در اينجـا بـراي   . آن موقع مدل و الگو براي ديگران و زنان جوان اسـت 

  .اند حفظ جامعه اين وضعيت را بر او تحميل كرده
اما در مورد نماز با توجه به چند سـؤال ديگـر شـما مـن تصـور      
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هـاي   فرويـد و كتـاب  ) روانكاوي( 1كنم اگر شما قدري به پسيكĤناليز مي
نگاه كنيـد   ـ رشـاگرد ديگـش ـ اي آدلرـه و كتاب ـ شاگرد او ـ يونگ

البتـه اغلـب نظريـات    . شـود  بسياري از اين مطالب برايتان فهميده مـي 
) روانكـاوي ( فرويد رد شده است جز اينكه بناي علمي به نام پسيكĤناليز

به هر نحو نماز خواندن ولو معني آن را كسـي ندانـد مثـل    . ستنموده ا
نويسد، اگر ما مهارت دكتر را قبول داشـته   اين است كه دكتر نسخه مي

باشيم ولو نسخه را نتوانيم بخوانيم ولي از دواخانه كـه دارو گـرفتيم بـه    
ولـي  . چه معني نسخه را بدانيم و چه ندانيم. كنيم همان طريق اجرا مي

و . نماز توصيه شده است كه حتي معنـاي نمـاز را بايـد بـدانيم     در مورد
معناي نماز را اگر دانستيد وقتي به نماز ايستاديد بـدون اينكـه خودتـان    

شما چون معني را درك كرده است هر مرتبه كـه نمـاز    بدانيد ناخودآگاه
يعنـي آن مسـائلي كـه در    . ي تلقين به نفـس اسـت   خوانيد به منزله مي
بـدين  . شـود  تر مي شما مستحكم شده، خودبخود در ناخودآگاهذكر  نماز

انـد كـه بـر     جهت است كه اثر فراواني دارد و به همين جهت هم گفتـه 
ولي بهتر اين است كه . اند نماز واجب نيست اطفال چون هنوز بالغ نشده

از ديگـري  تـر   يـت چون در سنين آنها مسـائل بـا اهم  . به آنها ياد بدهند
رس و امثال اينها هست كـه بـه آنهـا توجـه دارنـد ولـي       بازي، د: قبيل

                                                                          
1  .Psychoanalysis 
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شود و به مسائل بـاالتري   شخص بالغ همراه با بلوغ، فكر او هم بالغ مي
  .كند مي توجه

در مورد تعدد همسر كه گفته بوديد، انسان اوليه كه اصالً رسـم  
بعد تدريجاً متوجه شـد كـه در   . كرد ازدواج نداشت و فقط توليد نسل مي

كـرد و   د نسل، مرد نيز نقشي دارد، از آن لحظـه جامعـه توجـه مـي    تولي
هـا   مـدت . مند بود كه بداند هر طفلي از چه پدري زاده شده است عالقه
مند بـود   كرد، چون عالقه ي بشري كه به صورت قبيله زندگي مي جامعه

كه هر چه بيشتر نسل بياورد و تعداد قبيله بيشتر بشود، طرق مختلفي را 
توانسـت هـر    در يك دوراني بدون محـدوديت بـود و زن مـي   . ردآغاز ك

خواهد با او نزديك شود ولي بعد كه توجه جامعه به اين  مردي را كه مي
شـود بـه    نكته پيدا شد كه هر نوزادي گذشته از آنكه از مادر متولّـد مـي  

مندي پيدا شد كه بدانند اين نـوزاد پـدرش    يك پدر وابسته است، عالقه
اين مطلب موجب شد كه اجـازه ندهنـد زن بـيش از يـك     فهم . كيست

منتهـا  . شوهر داشته باشد؛ براي اينكه معلوم باشد كه نوزاد از كجاسـت 
خواسـت جمعيـت زيـاد بشـود،      ي بشري كه مي آن خصلت قديم جامعه

باقي بود و بنابراين جامعه اجازه داد كه يك مرد چند زن بگيـرد؛ بـراي   
اين تعـدد، امـر نيسـت بلكـه اجـازه        .كيست اينكه بدانند نوزاد متعلق به

تواند جلوي اين اجازه را به نحوي بگيـرد   است و بنابراين خود جامعه مي
شما اگر به خود ايران توجه كنيد و ايران صدسـال  . ولي نه به نحو الزام
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بينيد در قديم خيلي متداول بـود   پيش را با ايران امروز مقايسه كنيد مي
شـود و بهتـرين    رد ولي اكنون كار زشتي تلقّي مييك مرد چند زن بگي

طريق جلوگيري از اين امر همين است كه ديد جامعـه نسـبت بـه ايـن     
زيـاد شـده اسـت     ي اينكه جمعيت چنانكه به واسطه. مسأله عوض شود

بنابراين جز مـوارد خيلـي نـادر، تعـدد     . اين ديد در جامعه پيدا شده است
  .زوجات وجود ندارد
هايتـان كـه خـدا عـادل      ايد از گفته شما نتيجه گرفتهو اما آنچه 

كند نـه چيـز    عدل آن چيزي است كه خداوند مي. نيست، اينگونه نيست
مثالً از همان روزگاران . ها، عدل متفاوت است در نظر ما انسان. ديگري
: نوشـتند  در كتب مـي  ـ حتي زماني كه فشار و اختناقي هم نبود ـ قديم

گويند انوشيروان چند هزار نفـر از طرفـداران    ز ميامرو. انوشيروان عادل
او اكنون به نظر ما عادل نبـود، چـرا   . مزدك را جمع كرد و يكجا كشت
در . ها امروز با آن روز فرق كـرده اسـت   كه تصور عدل در نظر ما انسان

آن روزگار تصور چنين بود كه با كساني كه با مذهب مخالف بودند ايـن  
ن برد بنابراين آن عمل انوشـيروان در آن موقعيـت   اشخاص را بايد از بي

اي بـه   گـوييم لطمـه   دانيم و مـي  عدل بود ولي االن ما آن را عدل نمي
بنابراين به معناي عـدلي كـه در نظـر مـن و شـما      . انسانيت بوده است

هست صددرصد تكيه نكنيد و احتمال بدهيد كه خود ايـن معنـا را بايـد    
  .والسالم. عوض كرد
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اي كـه سـؤال    در مورد مسأله. ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
را مـن بارهـا    »گرچه وصالش نه بـه كوشـش دهنـد   «كرده بوديد، شعر 
ام كه از نوار پيـاده شـده و    اش در مجالس صحبت كرده خوانده و درباره

ي ايـن مسـائل فـراوان سـؤال      منتها چون دربـاره . منتشر گرديده است
يعنـي   ـ تـتوان به هر كسي در پاسخش يك كتاب نوش شود و نمي مي

  .بنابراين غالباً بايد به كتب مراجعه كنيد ـ از قدرت نويسنده خارج است
مختصراً عرض كنم كـه منظـور ايـن اسـت كـه انسـان بـراي        

نبايـد تصـور كنيـد كـه چـون       پس. كوشش و زحمت آفريده شده است
نشينيد كه هر وقـت خـود   وصالش را نه به كوشش دهند، بنابراين بايد ب

در زندگي عادي فرض بفرماييد دربارهاي . او اجازه داد اين كار را بكنيد
رفـت بـه    مند بود امير يـا شـاه را ببينـد بايـد مـي      قديم كسي كه عالقه

شد كه مالقات  كرد ولي اين تقاضا موجب نمي منزلش و بارها تقاضا مي
در . شـد  يـد صـادر مـي   ي مالقات از آن طرف با فراهم گردد بلكه اجازه

بنابراين براي . واقع اين كوشش شرط الزم است ولي شرط كافي نيست
اينكه انسان فراموش نكند و بداند كه بـراي وصـول بـه حقيقـت بايـد      
زحمت بكشد و بداند كه زحمت راه به اندازه و متناسب با لـذّت وصـال   
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  : اند است، او را مأمور به كوشش كرده است كه گفته
ــوانم   ــن ت ــار  م ــن انتظ ــي اي ــه ب ــم ك    ه

ــذار   ــم بنمايمــــــت راه گــــ  ره دهــــ
   ليـــــك شـــــيريني و لـــــذّات مقَـــــر

ــدازه     ــر انـ ــت بـ ــفر  هسـ ــج سـ  1ي رنـ
داً انجـام آن را  و مؤكّ به عالوه چون خداوند دستوراتي داده است

از بندگان خواسته است بايد به عنوان اطاعت امـر كوشـش كـرد، ولـي     
بـه هـر   . كه در عمل داشته باشـيم  كوشش ما بستگي به اخالصي دارد

ــدازه اخالصــمان بيشــتر باشــد آن ارزش وصــال هــم بهتــر خواهــد   ان
  .والسالم .بود

                                                                          
دفتـــر ســـوم، ، 1386تهـــران، روزنـــه،  ،يســـبحان قيـــتوف حيتصـــح ،يمعنـــو يمثنـــو.  1

 .4158 و 4156 تابيا
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از توجهـاتي كـه بـه مسـائل     . ي شما رسيد نامه. با عرض سالم
معنوي غير مادي در شما پيدا شده اسـت شـكرگزار باشـيد ولـي توجـه      

ب است كه اگر در مسير خود حركـت كنـد   نماييد كه اين مسائل مانند آ
شود ولي اگر در مسير خود حركت نكند  باعث آباداني و احياي موات مي

ي ايـن حـاالت    بنابراين درباره. كند تبديل به سيل شده و خرابكاري مي
ديگران بـه شـما بـدبين    : خود هرگز با كسي صحبت نكنيد براي اينكه

كنند كه  م براي شما فراهم ميشده و موجبات تصورات و توهماتي را ه
فقـط  . باشـد  هـايي اسـت كـه در مسـير آب مـي      ي رخنـه  خود به منزله

ايد  هر روز چيزهايي را كه فهميده ،توانيد براي خودتان مثل خاطرات مي
  .ايد، بنويسيد ايد و شنيده و ديده

ي ديدن يا شنيدن يا استشمام آنچه مربوط به حـواس   اما مسأله
ي  سي به اصـطالح قُـدما، حـواس خمسـه بـه منزلـه      شنا است، در روان

اينها فقط تصـويري از  . صوت است دوربين عكسبرداري يا دستگاه ضبط
دارند و اين تصوير را به مركز مغز كـه آرشـيو    يك موضوع خارجي برمي

هـا و   در آنجا آن آرشيو، ديده. دارند تمام خاطرات گذشته است ارسال مي
قبالً داشته است و آنچـه بـا ايـن قضـيه     ها و خالصه حواسي كه  شنيده
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مثالً شما درختي را از . گيرد و نتيجه ميكرده كند را جمع  ارتباط پيدا مي
اين تصوير درخـت بـه مغـز    . دانيد اين درخت چيست نمي. بينيد دور مي

اين . فهميد كه درخت سيب است بعد كه به سمت آن برويد مي. رود مي
ايـد   تصوير جديد كه شما دريافت كردهقبيل خاطرات جمع شده و با اين 

. گويد كه اين درخت، درخـت سـيب اسـت    شود و به شما مي تركيب مي
همين مسأله، يعني تبديل تصور به تصديق در اصطالح منطق يا تبديل 
حــس بــه ادراك، در تمــام حــواس انســان از قبيــل بويــايي، شــنوايي،  

اص عكـس  حاال گـاهي اوقـات بـراي بعضـي اشـخ     . وجود دارد بينايي
به جـاي   ـ شود شود فهميد چطور مي البته نمي ـ آيد مسير پيش مي اين

اينكه حس اول درك كند و تصوير بگيرد و به مغز بفرستد كـه مغـز آن   
را با تجربياتش تركيـب كنـد، خودبخـود در مغـز مقـداري تجربيـات و       

يا بو و يا صداي جديـدي بـه وجـود     تصويرها با هم تركيب شده منظره
رفت به مغز و مغـز ادراك   د و به عكس مسير سابق كه حس ميآور مي
كند و حس  كرد، در اينجا ادراك مسير معكوس را در حس ايجاد مي مي

تـوان گفـت ايـن     نمي. كند چيزي را كه وجود خارجي ندارد احساس مي
بـراي  . وجـود دارد ! احساس و اين ديدار غلط است يا وجـود نـدارد، نـه   

بنابراين از اين . كند ت كه شخص احساس مياينكه وجود، آن چيزي اس
حيث بوي خوش هميشه يادگاري است از پيغمبر اسالم كه در اخبار هم 
هست كه هر وقت بوي خـوش استشـمام كرديـد بـه پيغمبـر صـلوات       
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بفرستيد، براي اينكه پيغمبر فرمود بوي خوش را من دوست دارم، يا هر 
سي كه آن منظره را بـراي  ي زيبايي ديديد تشكّر كنيد از ك وقت منظره

ي  آنچه قابل توجه است اين است كه براي همـه . شما پديد آورده است
دهد كه از ادراك به حس بيايد و چيزهـايي   اشخاص اين مسير رخ نمي

را ببيند، ولي براي اشخاصي كه خداوند به ايشان توجه دارد يا آنهـا بـه   
و حالـت بـراي آنهـا    هـر د  ـ كه هر دو يكي است ـ خداوند توجه دارند
هايي كه  ها و ديده آيد كه بسياري از كرامات و پيشگويي گاهي پيش مي

  .اند از اين قبيل است براي بزرگان مذهبي آورده
ي خود كه  گفتيد بـه حـرم مشـرّف شـدم كـه       در مورد خواسته

تر شود ولي هيچ نديدم، چنين توقّعي نداشته  چيزي ببينم و اعتقادم قوي
خداوند در اختيار شما باشد كـه هـر    رضا يا پيغمبر يا خود باشيد كه امام

ماند ولـي   وقت بخواهيد به شما جواب بدهد؛ البته شخص بالجواب نمي
از شما خواسـتن  . توقّع اينكه موظفاً آنها بايد جوابي بدهند نداشته باشيد

تر باشد امكـان وصـول پاسـخ بـراي آن      است، هرچه اين خواستن قوي
  .ودتر خواهد ب قوي

مثالً . كنيد تجسم معنويات خود شماست منازلي هم كه توجه مي
منـدي   كنيد يا امثال اينها، عالمت ميل و عالقه بينيد پرواز مي وقتي مي

مندي به صـورت پـرواز    اين ميل و عالقه. شماست بر عروج و باال رفتن
م    شود جلوه آنچه ديده مي. شود و امثال اينها ديده مي اي اسـت از تجسـ
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هاي دروني و تجسم معنويتي كه شما طالب آن هستيد؛ البته نه  خواسته
ي آن اسـت كـه امكـان     دهنـده  و خود همين نشـان . اي هرگونه خواسته

حصول به آن معنويت براي شما، يعني براي كسـي كـه اينطـور عمـل     
شناسـي را كـه بـه     هاي ابتدايي روان بد نيست كتاب. كند وجود دارد مي

منسـوب  . ي تمركز حـواس را  خوانيد؛ مخصوصاً مسألهزبان ساده است ب
آنچـه در عـالم خـارجي    . است كه انسان عـالم كبيـر اسـت    عبه علي

منتهـا دسترسـي بـه آن بـراي خـود      . هست در وجود انسان هم هست
. ي شخصي مشكل است و چه بسا امكان نداشته باشـد  شخص، با اراده

وجـود دارد، تلويزيـوني   بنابراين همين كه مثالً در عالم خـارج راديـويي   
هـاي چنـدين فرسـخ، چنـدين هـزار كيلـومتر،        وجود دارد كه از فاصـله 

رساند، شخصي كه به اين مسـأله   تصاوير و صداهايي را به گوش ما مي
توانـد از   برسد و توجه كند كه در خودش اين عالم كبير مندرج است مي

ن و پيغمبـران  راه دور بشنود و اين هماني است كه راجع به ائمه، بزرگـا 
البته از اين خصلت و خاصيتي كه در انسان است ممكن اسـت  . اند گفته

به هـر جهـت اينكـه انسـان بـه      . هاي مشروع و نامشروع بشود استفاده
دنبال آن برود به قصد اينكه از آن استفاده كند و آن قدرت را پيدا كنـد  

مسـير   ولي آنچـه را كـه در  . معلوم نيست چندان مبارك و ميمون باشد
ــد و در آن     ــدا كن ــرعي پي ــاني و ش ــات انس ــير رياض ــدگي و در مس زن

. نيروهاي جديد معنوي بـه او برسـد آنهـا مبـارك و الهـي اسـت       مسير
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بنابراين به هيچ وجه در صدد اينكه بـا جـنّ و ملَـك در ارتبـاط باشـيد،      
جـنّ  در بين اجنّـه هـم   ي بزرگان سابق،  هاي همه بنا به نوشته. برنياييد

مفسد وجود دارد ولي فرشتگان و مالئكـه تمـام بـه امـر الهـي      مؤمن و 
بنابراين اگر امر الهي باشد و اجازه باشـد الزم نيسـت شـما بـه     . هستند

بنـابراين  . دنبال آنها برويد آنها بايد به دنبال شما بياينـد و خواهنـد آمـد   
شما توجه و حواستان را فقط به خالق اينها، خالق ما و آنها، جلب كنيـد  

در ايـن صـورت   . در تمام ساعات و ايام يـاد خـدا را فرامـوش نكنيـد     و
تان به وجود  براي اينكه اين نظم در زندگي. شاءاهللا موفّق خواهيد شد ان

ايد فـالن   ي شما معلوم است كه چند بار خواسته كمااينكه از نامه ـ بيايد
بـه آن   كار را بكنيد يا فالن شخص را ببينيد و نشده، بنابراين توجهتان

سعي كنيد توجهتـان هميشـگي و    ـ ي كافي نبوده است مطلب به اندازه
دائم باشد و براي اينكه اين نظـم برقـرار شـود مسـلّماً بـه نمـاز و روزه       

ام را       ـ عبادات شرعي آنچه واجب است و اتي كـه تمـام ايـنـه مسـتحب
يـك   ي آن هر روز اقالً قرآن هم با ترجمه. منظّماً رفتار كنيد ـ گيرد مي

  .والسالم. ورق بخوانيد، ولي به شرط آنكه معناي آن را بفهميد
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منديـد كـه    از اينكـه عالقـه  . ي شما رسـيد  نامه. با عرض سالم
حقايق را درك كنيد خيلي خرسند شدم ولـي ايـن هـدف چـون هـدف      

شـود بايـد در    اي است زحماتي هم كه براي آن كشيده مـي  بسيار عالي
هـاي جديـد و قـديم     د و لذا اقتضا دارد كه بسياري از كتابخور آن باش

هاي مخالفين را به دقّت بخوانيـد و بررسـي كنيـد     عرفاني و حتي كتاب
ايد در بسياري از كتـب   مطالبي كه فرموده. كه چه مطلبي صحيح نيست

و امـا اينكـه   . نوشته شده است، هرگاه مراجعه بفرماييد پيدا خواهد شـد 
ايـد، البتـه كوشـش     مردم و حتي وساوس خودتان شدهنگران اعتقادات 

. براي رفع ابهام و شك بسيار خوب است ولي نبايد موجب نگراني بشود
 ال: خداوند حتي به پيغمبـر فرمـود  

َ
ـك

َّ
ـدي َمـْن ِإن

ْ َ
 
َ
ـَت وَ ا ْ َ ْحَب لِکـنَّ اهللاَّ

شـاء
َ
دي َمْن  ْ اما در مورد  و. ين نگراني در صدد تحقيق باشيدبدون ا 1.َ

  :ؤاالتي كه نوشته بوديدس
هـاي بسـياري از ايشـان را     اوالً در مورد آقايان فقها، من رسـاله 

                                                                          
چنين نيست كه هر كس را تو بخـواهي هـدايت تـواني    ) اي رسول(؛  56سوره قصص، آيه .  1

 .كند كرد وليكن خدا هر كه را خواهد هدايت مي
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اند در واقع بـه فكـر و    كنم و از نظرياتي كه داده دارم و غالباً مطالعه مي
توجه داشته باشيد كه خـود آقايـان علمـا هـم در     . برم روش آنها پي مي

گنجـد   اعتقادي در رساله نمياند كه مسائل  ها نوشته ي رساله اوايل همه
هـا در واقـع بـراي كسـاني اسـت كـه        و تقليدي نيسـت و ايـن رسـاله   

مند هستند كه حتي در اين صورت بايد جستجو كنند و  و عالقه مسلمان
اي نوشـت   زيـرا هـر كسـي كـه رسـاله     . مرجع با صالحيت را پيدا كنند

 : عصالحيت مرجعيت ندارد بلكه طبق حـديث منقـول از معصـوم   
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اوالً آن شـخص بايـد   . ، چند شرط وجـود دارد 1 ْن 

و محـرز  فقيه باشد، يعني درس خوانده باشد، و به عالوه درس خواندن ا
بعـد هـم واجـد و داراي آن    . شده باشد؛ چرا كه صرف ادعا كافي نيست

چهار شرط باشد كه متأسفانه حائزان آن شرايط امروز در دنيا بسيار كـم  
ولـي  . ولي اگر چنين كسي پيدا شد، عـوام بايـد از او تقليـد كننـد    . است

يـان در  بنـابراين، آقا . تقليد در چيست؟ تقليد در عمل است؛ نه در اعتقاد
ها اگر راجع به مسائل اعتقادي نظر دارند، به هيچ وجه قابل تقليد  رساله

مثل يـك  . اند و پيروي نيست بلكه صرفاً نظر مشورتي خودشان را گفته
دهد ولـي ايـن بـر     كند يا به شما مشورت مي نفر كه با شما مشورت مي
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ـ  اهللا اخيـراً ديـدم آيـت   . خود شماست كه به آنها رسـيدگي كنيـد   اتي جنّ
بنابراين، اينكـه  . اند ي خود نوشته صريحاً اين مطلب را در مقدمات رساله

 »عرفاي فقيه معاصر كه فقرا ملزم به اطاعت ايشان هسـتند « :ايد نوشته
بلكه هر فقيري بايد اين تحقيق را تا . به هيچ وجه به اين صورت نيست

اشـد پيـدا   حدي كه امكان دارد بنمايد و فقيهي را كه داراي آن شرايط ب
كند و از او تقليد كند، ولي هر گاه او در مسائل غيرتقليـدي، در مسـائل   

تواند آن را نديده بگيرد يا اينكه صرفاً  نظر كرد مقلّد مي اعتقادي، اظهار
ولي در هر حال خود بايـد تصـميم   . ي يك نظر مشورتي بگيرد به منزله

ئل اعتقادي از بگيرد و اگر خداي ناكرده تشخيص داد آن دخالت در مسا
ت و از روي حبباشـد، در ايـن صـورت آن فقيـه      جـاه مـي   روي سوءني

. صالحيت مرجعيت افتاده است و بايد به مرجع ديگـري رجـوع كـرد    از
ــرده  ــه اســم ب ــابراين كســاني را ك ــته  بن ــه نوش ــد از جمل ــار  اي ــد گفت اي

ي تصـوف   احمـد كـه بـه طريقـه     سـيد  ايشـان نه پسر ( خميني اهللا آيت
ي  ، در اينجـا عنـادي بـا طريقـه    )و خاكسـار تمـايالتي داشـته   گنابادي 
كه شما  ايشانشود؛ براي اينكه پسر  گنابادي يا خاكسار ديده مي تصوف

اهللا  ام كه داراي رساله باشد و وي را به نام آيـت  ايد، بنده نديده ذكر كرده
 قول نه به اعتبار فتواست، به اين اعتبار هم كسـي اين بنابراين . بخوانند

ايـد، ايـن    ساير آقايان را هم كه نوشـته . از ايشان الزم نيست تقليد كند
اگـر قـرار بـود كـه تشـخيص خـود       . تشخيص و گمان خـود شماسـت  
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اشخاص براي پيدا كردن مرجعي كه الزم اسـت هميشـه از او اطاعـت    
اين مسأله فقط . كردند پيغمبران را هم مردم تعيين مي ،مجاز باشد ،كرد

شود كـه   بنابراين فقط كسي رهبر شناخته مي. ي استموكول به امر اله
از طرف پيشواي قبلي به اين سمت منصـوب شـده باشـد و سـلف وي     

البتـه مرجعيـت در   . تشخيص داده باشد كه صـالحيت ايـن كـار را دارد   
هـا   مسائل شرعي و تقليد به همان نحوي است كه خود آقايان در رساله

ايـد،   يا عارفان ديگري كه ذكر كـرده . اند و با همان شرايط مذكور نوشته
توانيد تشخيص بدهيد كـه ايـن چنـد     شما بر چه اساس و صالحيتي مي

بينيـد   اگر به تاريخ اسـالم نگـاه كنيـد مـي    . نفر عارف هستند يا نيستند
: كنند مثـل  بسياري از كساني كه ساير مسلمين خيلي از آنان تعريف مي

، مـا آنهـا را بـه آن عنـوان     اشعري و امثال اينها قاضي، ابوموسي شريح
مالك صـحت   ـ ولو اكثريت ـ بنابراين تشخيص اشخاص. قبول نداريم

نّت هسـتند        بنـابراين  . نيست كمااينكـه اكثـر مسـلمين فعلـي اهـل سـ
هـر نظـري    ـ چه موافق يا مخالف ما ـ كسي كه ادعاي عرفان كند هر

هم دهيم صحيح است و هر نظر مخالفي را  را كه خودمان تشخيص مي
ي اينهـا را   كنيم ولي الزم نيست كه همه اگر با استدالل گفته قبول مي

هي  در آيه. دنبال كنيم
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رفتن معنـي  همه نظر هر كسي را بشنويد و قبول يا رد كنيد ولي دنبال 
  .ندارد

ايـد، در   ع به تصوف و عرفان گفتـه در مورد مطلبي ديگر كه راج
آشـنايي بـا تصـوف و    ام تحت عنـوان   ي مختصري كه من نوشته رساله
. اند تصوف و عرفان مثل دو روي يك سكّه. ، اين مطلب گوياستعرفان

منتها در اوضاع سياسي فعلـي  . هم از هم جدا هستند و هم يكي هستند
ي اينكه بخواهنـد حـرف   توانند از عرفان بد بگويند، برا مملكت كه نمي

اما اينكه عرفـان  . گويند عرفان خوب است و تصوف بد مي ،خود را بزنند
كننـد   چيست و عرفا كيستند آن را بـه ميـل خـود تعريـف و تأييـد مـي      

اي از عرفاي ظاهري يـا   ايد، عده اي را از عرفا شمرده كمااينكه شما عده
دانيـد   ه شما عـارف مـي  امثال اينها را كه هيچ معلوم نيست كساني را ك

هايشان را بخوانيد، هـر قـول صـحيحي را كـه      شما كتاب. عارف باشند
در اينكـه  . اند رد كنيد اند قبول كنيد و هر قول ناصحيحي كه گفته گفته

عارف هستند يا نيستند و روابطشان با خداوند چگونه است بـا خودشـان   
ي داشتند، آن وقت اگر در روابط با شما خودشان ادعايي يا دستور. است

  بايد توجه كنيد كه آيا اين دستور با قرآن منطبق است يا نه؟
خوانيـد،   و اما در مورد كساني كه شما آنها را عرفاي گمنـام مـي  

به صرف اينكه يـك نفـر   . اين گمنامي نه امتياز مثبتي است و نه منفي
يـن  خود را عارف خواند و بعد به جهاتي نابود شد يـا نـابودش كردنـد، ا   
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چه بسا آن نابودي به علّت ديگري باشـد و  . دليل صحت گفتار او نيست
تصوف . اما رفتار بعضي صوفيان هم به قول شما دليل بر تصوف نيست
شـود نـه    و عرفان آن چيزي است كه اصولش گفته و دسـتور داده مـي  

تعـداد كثيـري از مسـلمانان    . دهند آنچه مدعيان پيروي از آن انجام مي
هستند و خواهند بود كه ادعاي مسـلماني دارنـد كـه بـه اسـالم      بوده و 

ي  كنند ولي هيچ كس ديگر شرعاً حق ندارد آنـان را از حـوزه   عمل نمي
گوينـد و چـه بسـا بـا      براي اينكه شهادتين را مـي . اسالم بيرون بيندازد

از صدر اسالم . خالف اسالم است گويند ولي عمل آنها بر اعتقاد هم مي
هاي فراواني است كه من براي اينكه طوالني نشود از ذكر  تاكنون مثال

  .ولي هميشه اينها هست. كنم ها خودداري مي اين مثال
ي تبـرّك و   گذاري، اگر توجه كنيـد ايـن مسـأله    ي نام اما مسأله
از زماني بود كـه تصـوف و عرفـان بعـد از مـدت       عتيمن به نام علي

ز هندوسـتان دومرتبـه بـه ايـران     اي كه از ايران دور شده بود، ا طوالني
راجع به اين مطلب در . سال قبل 250تا  200آمد؛ يعني در حدود تقريباً 

اول مطـالبي   نورعليشـاه  در شـرح حـال حضـرت    الحقائق طرائقكتاب 
امـا اگـر شـما    . نوشته شده است كه بهتر است به آن مراجعـه بفرماييـد  

ها  يست كه ساير روشروش يك نفر را در جايي قبول داريد دليل اين ن
اسم چيزي است كه بـراي شـناخته شـدن مسـمي اسـت و      . را رد كنيد

اَسمائي كه به نحوي مورد تأييد است تا حـدي از جانـب خداونـد مقـدر     
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بنابراين، ايراد . شده و تا حدي هم بر خصوصيات آن شخص داللت دارد
ي بسـيار   گـذاري مسـأله   اسم. ها چيست، ناموجه است بر اينكه اين اسم

نقل است كه افالطون در باغ خود كه به نام آكادمي بود . كوچكي است
افالطـون  . نشستند گذاشتند و همه دور او مي چهارپايه مي. داد درس مي

هـاي خيلـي قيمتـي     هايش داراي كفپوش اتاق. هم وضع مرفّهي داشت
در مقابـل، ديـوژن   . بود، حال آنكه خود او هم مرد زاهد و بزرگواري بود

كرد  ي معاصر او بود در يك خمره زندگي مي يا ديوجانس كه از فالسفه
يك روز وسط درس افالطون، ديوژن وارد . كرد و از همه چيز پرهيز مي

آلود و كثيف دورتادور اتاق راه رفت و تمام كفپوش  اتاق شد و با پاي گل
چـرا  برادر : خواست برود افالطون از او پرسيد بعد كه مي. آلود كرد را گل

. بـراي شكسـتن كبـر و غـرور تـو     : اين كار را كردي؟ ديوژن پاسخ داد
 !ولي با كبر و غروري بيشتر از غرور من ،بله: افالطون در جواب او گفت

ايــن مســأله را در نظــر بگيريــد و تشــخيص خودتــان را در همــه جــا  
  .يددانن معتبر

الً انـد قـب   و اما اينكه اكثر مراجع عظامِ تقليد، چنـين نظـري داده  
اخالق يا عرفان يا تشيع لغات مختلفي است دالّ بـر يـك   . توضيح دادم

واالّ تمام اينها در روشي كـه بـراي حصـول عرفـان بـه دسـت       . مطلب
  .ضبط است) يعني تصوف( آيد مي

ي فقها بر آن  داللت بر تأئيد كامل و عقيده: ايد و اما اينكه نوشته
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ي فقهـا در ايـن مـورد الزم     هنبوده و نخواهد بود، تأئيـد كامـل و عقيـد   
مسـائل  . فقها بايد نظر خـود را منحصـر بـه مـوارد تقليـد كننـد      . نيست

اعتقادي را بايد در ابتدا و اول رساله بنويسند و در پاسخ هـر كسـي كـه    
پرسد، حقّ آن است كه مرقوم بفرمايند كه اين نظـر، نظـر مشـورتي     مي

بنابراين، به تأييد آقايان . است، مسائل اعتقادي را خود بايد تحقيق كنيد
  . هيچ نيازي نيست

هاي شرعي، به همه توصـيه شـده    اما در مورد وجوهات و بدهي
ها را بخوانند و به هر نحوي كه خود را مـديون   است كه خودشان رساله

بنا به دستوراتي كـه داده شـده    ـ دانند آن دين را يا شخصاً ادا كنند مي
و اگر خودشان اين كار را  ديني برسانند يا در مواردي به بزرگان ـ است

و اين زحمت را از گردن پيرشان بردارند نـه تنهـا ضـرري نـدارد     بكنند 
ــالً در كتـــاب . بلكـــه بســـيار فايـــده هـــم دارد ايـــن مســـأله مفصـ

ذكر شده است  كتابنده تأليف آقاي سلطانحسين شبهات رفع ي رساله
  . به آنجا مراجعه كنيد

ت و مقامـات عرفـاني     ي و ي مسأله اما درباره راثت، هرگـز قطبيـ
ولـي اينكـه دوازده   . حتّي امامت هم مـوروثي نيسـت  . باشد موروثي نمي

قــرار دارد و ســايرين از فرزنــدان ايشــان  عامــام، در رأس آنهــا علــي
. توان گفت ايـن امـر بـر اسـاس پـدري و فرزنـدي اسـت        اند، نمي بوده

 ارشـاد تـاب  اگـر ك . جانشيني امامت بـر نـص سـابق بـر الحـق اسـت      
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بينيد در شـرح حـال هـر يـك از      را مالحظه بفرماييد مي كمفيد شيخ
ائمه نصوصي را كه براي امامـت او وارد شـده ذكـر كـرده اسـت، ولـي       

اند  چيزي در مورد فرزند امام بودن ذكر نشده است و اين ايراد كه گرفته
بسيار شديدتر است و حال  فدر مورد حضرات امام جواد و امام هادي

پيغمبـري را در كـودكي بـه عيسـي و     مقام اند خداوند  ه توجه نكردهآنك
بدين قرار به هيچ وجه فرزند بودن و نسل بودن . اعطا فرمود فيحيي

: فرمايد با وجود اينكه خداوند در مورد حضرت ابراهيم مي. مالك نيست
ْد وَ 
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مراجعـه   الحقايق طرائقاگر به . كنيم ي اين مسأله را درك مي تاريخچه
عليشاه شـهيد، خـود مؤلـف     سلطان فرماييد در بخش شرح حال حضرت

ترنـد و تقريبـاً در    كند كه اينها از فرزند ايشان اليق چند نفر را اعالم مي
قزوينـي بـر تعيـين جانشـين      عباسعلي شيخ ايام و بعد از آن حاج همان

نورعليشـاه اعتـراض كـرد كـه بعـد       عليشـاه و حضـرت   سلطان حضرت
شـود   به هر جهت اين بيشتر از آنجا ناشـي مـي  . اعتراض او شديدتر شد

 شنوند اگر خودشان فكـر كننـد كـه مـا     واالّ كساني كه اين عقيده را مي
چشم ما دوازده امام قرار دارند كه امام دوازدهـم را  ايم و در مقابل  شيعه

هـاي فعلـي    شاءاهللا ما را از ايـن مخمصـه   منتظر ظهورشان هستيم و ان
ي شما متوجه شدم كه بـراي   اما از نامه. گويند خالص كنند، چنين نمي

ايد ولي هنوز هـم كـافي نيسـت و حتـي      تحقيق زحمت بسياري كشيده
اين امر بدون اعتقاد صحيح نيسـت؛ بـراي   ايد ولي  وارد سلوك هم شده

شـود بيعتـي    اينكه اگر نظر داشته باشيد هر كسي كـه وارد عرفـان مـي   
كند، آيا بيعت با آدم ناصالح صحيح اسـت يـا نـه؟ و چـون صـحيح       مي

گيرد يقـين   نيست اول بايد به صالحيت آن شخص كه از شما بيعت مي
ي پـيش آمـد و مشـكوك    پيدا كنيد و بعد از اين يقين اگر مسائل جديد

. شديد بپرسيد، نه اينكه فقط براي تجسس بيعت را بـه گـردن بگيريـد   
شاءاهللا خداوند به من و شما و همه توفيق بدهـد كـه روز بـه روز بـر      ان

ي اعمالمان، خالصـاً و مخلصـاً در راه    خلوص نيتمان اضافه شود و همه
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رت حرم هم لطفـاً از  در مواقع زيا. خداوند باشد، از شما التماس دعا دارم
  .والسالم. طرف من زيارت كنيد
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قبـل از خوانـدن مـتن آن    . كاغـذ شـما رسـيد   . با عرض سـالم 
بهمـن   22خواستم تاريخش را نگاه كنم ولي خود نامه تاريخ نداشـت و  

و . دانم تاريخ بود يـا نـام خيابـان    كه در روي پاكت نوشته شده بود نمي
اي كـه شـما در شـش صـفحه      اين نامـه . نداشت شمار همچنين صفحه

ي   شـمار دارد؛ البتـه ايـن مسـأله     ايد مسلّماً نياز به صفحه نوشته ي مهمـ
. نيست ولي خود اين نشانگر آشفتگي است كه در فكـر و روح شماسـت  

هاي ظاهري را رفع كند  براي رفع هر گونه آشفتگي، اگر انسان آشفتگي
بنابراين در . شود ي او عوض مي وحيهو به نظم و ترتيب آورد خودبخود ر

ها سعي كنيد كه تاريخ بگذاريد و اگر نامه به ايـن طـول و تفصـيل     نامه
شمار هم داشته باشد و اما راجع به مطالب آن، بطـور كلّـي    است صفحه

شود اين است كه بررسي مشكل شما به بررسـي   مطلبي كه مستفاد مي
ايـن مشـكلي   . گردد ايد برمي احساسات و عواطفي كه به برادرتان داشته

هاي خداوند بـر حسـب    كه تمام دادهمنتها همانطور. است كه همه دارند
ناليم و نگـرانيم   مصلحت است، فراموش كردن هم كه ما غالباً از آن مي

 ،كنـيم، بـه موقـع خـود     مان كم شده و چرا فراموش مـي  كه چرا حافظه
عمت شده است و به چرا كه براي شما فراموشي تبديل به ن. نعمتي است
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آن مثَل مشهور كه . اي هم جز اين نداريد تدريج بايد فراموش كنيد چاره
تـوان بريـد بايـد بوسـيد، بـه عكـس آنچـه         دستي را كه نمـي : گويد مي
اند حاكي از اين است كه در مقابل مقـدراتي كـه    بعضي تفسير كرده كه
و آن تقـدير را   توان تغيير داد بايد خـود را بـا آن تقـدير آشـنا كـرد      نمي

  :كاشاني به قول كليم. پذيرفت
ــانه ــيش   افس ــود ب ــات دو روزي نب    ي حي

 آن هم كليم با تو بگـويم چسـان گذشـت     
   يك روز صرف بستن دل شد به آن و اين

 روز دگر به كنـدن دل زيـن و آن گذشـت     
ايـد و سـعي    به هر جهت، شما از اين جهت بـه روز دوم رسـيده  

ي زنـدگي و خـاطرات    وز اول را فقط به عنـوان تجربـه  كنيد خاطرات ر
به هر جهت اگر در سـنّ  . شما وضعيت خود را ننوشته بوديد. حفظ كنيد

و وضعيتي هستيد كه امكـان ازدواج هسـت، ازدواج را رد نكنيـد و اگـر     
چون ازدواج منطبق با فطرت است و . ازدواج خوبي پيش آمد قبول كنيد

رفتن است؛ يعني در مسـير آب شـنا كـردن     در واقع در مسير حيات راه
اما اگر فرزند و شوهر داريد سعي كنيد عالقه و انـس خـود را بـه    . است

انـدرين  «: آنها منتقل كنيد و به هر جهت بدانيد كه به قول شعر مشهور
هـا بـه    وجود هـر يـك از انسـان    »ملك چو طاووس به كار است مگس

ي بسـيار كـوچكي كـه     مهـره اي است در اين جهان؛ ولو  ي مهره منزله
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بنـابراين توجـه   . دهد برداشتن آن تغييري اگر چه مختصر در زندگي مي
كنيد و خداوند شما را آفريـده و در ايـن    كنيد كه شما در دنيا زندگي مي

بدون اينكه خودتان بخواهيد كاري كنيد، نقـش و اثـري    ،وجود سازمانِ
ي خودتان را از دسـت   يهچه بسا اگر از خود مواظبت نكنيد و روح. داريد

بدهيد براي بسياري از اطرافيان همان حالت ناراحتي و اندوهي كه االن 
بنابراين فكر كنيد كه از نظـر  . به وجود بياوريدنيز در شماست براي آنها 
ي انساني موظّف هسـتيد بـه زنـدگي كـردن در      طبيعت و از نظر جامعه

  .شاءاهللا موفّق بشويد وضع حاضر كه ان
هـاي   ايد، شمس تبريزي در گفتـه  در مورد خداوند كه گفته و اما

آن شخص به مـن گفـت   : گويد مي شمس مقاالتخود مندرج در كتاب 
من بـه    ام، ام و هزار دليل براي وجود خدا پيدا كرده كه ديشب فكر كرده

كـنم   اي از طرف او از تـو تشـكّر مـي    كرده او گفتم از اينكه خدا را ثابت
وجـود خـدا محتـاج بـه     . اره برو خودت را ثابت كـن ولي بدبخت يا بيچ

كنيد كه بـر جهـان حـاكم اسـت آن      آنچه احساس مي. اثبات تو نيست
بينيـد، در قـوانين و    اين حكومت را شما مـي . حكومت مال خداوند است

ي اينهـا در تحـت    گردش زمين و آسمان و سيارات و امثال اينها، همـه 
خواهيـد   شما هر نامي مـي . نهيم ام مياي است كه آن اراده را خدا ن اراده

بـه  . ي آن در وجود خود شما هـم اسـت   به آن بدهيد ولي تجلّي و جلوه
اين معني كه تمام اجزا و جوارح شما در اختيار جان است و اين جـان از  
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اگـر سـوزني در   . ترين سلولي كه در بدن شما هسـت خبـر دارد   كوچك
ين تسلّط جان بر تمـام بـدن   ا. شويد خواب به پاي شما بزنند متوجه مي

ي زمـين و   اي از تسلّطي است كه خداوند بر تمـام كـره   شما مانند جلوه
ولـي  . ي زمين و تمام كُرات آسماني و خالصه كلّ عالم دارد اعماق كره

  :به قول موالنا. ي خداوند را در وجود خود بجوييد جلوه
ــد    ــود آيي ــد، خ ــار خدايي ــه طلبك ــان ك    آن

 ، شــماييد، شــماييدبيــرون ز شــما نيســت  
هايي را كه داريد رفع كنيد و وضع فعلي  بنابراين شما اگر نگراني

را بپذيريد، خودتان خودبخود و بطور طبيعي به اين نيروي واحـدي كـه   
  .كند پي خواهيد برد ي جهان را اداره مي همه

هـا همـه بـه     ايـد، انسـان   و اما آنچه در مورد عدل خداوند گفتـه 
كـه قـدما   داننـد و همانطور  ا محـور جهـان مـي   د خود ردرجات كم و زيا

دادند ما هم عمالً تمام جهـان   ي زمين را مركز تمام جهان قرار مي كره
آنچه را . دهيم و تمام تصميمات خود را بر اساس محور خودمان قرار مي

دانيم از خدا  دهيم و آنچه را ظلم مي ناميم، به خدا نسبت مي ما عدل مي
كنـد و   ال آنكه عدل آن چيزي است كـه خداونـد مـي   كنيم و ح دور مي

ولي معمـوالً چنـين   . كند دارد نه اينكه خداوند عدل مي خداوند مقرّر مي
اي از وجود خداوند مطـابق ميـل خودتـان در     است كه قبالً تصور و ايده

كنيـد ايـن تصـور را بـر خداونـد       شود، بعد سعي مي ذهن شما ايجاد مي
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شـود كـه    شود فريادتان بلند مي د منطبق نميمنطبق كنيد و وقتي ديدي
به اين معناست كه آنچه » خداوند عادل است«. چرا خداوند عادل نيست

ولي توجه كنيد كه خداوند فقط خداي شما و خـداي  . كند عدل است مي
ها نيست، تمام كُرات آسمان تحـت لـواي    من و حتّي فقط خداي انسان

خداونـد  . ار تحـت امـر او هسـتند   قانون او هستند، تمام موجودات جانـد 
برادرتان را نگهـدارد ولـي هـزار بـرادر      ،تواند براي خاطر شما و من نمي

او نظم خاصي را برقرار كرده اسـت و بعضـي از ايـن    . ديگر از بين برود
توانيم خودمان را با آن منطبق  هاي نظم را به ما خبر داده و ما مي گوشه
ب آلوده يا غذاي آلوده نخوريـد؛ بـراي   مثالً دستور داده است كه آ. كنيم

كند و شـما را   اينكه اگر چنين كنيد ميكروب در بدن شما ازدياد پيدا مي
. كنـيم  دانيم و خود را با آن منطبق مي اين قانون را ما مي. برد از بين مي

يقـين  . دانـيم  ها هست كه مـا خودمـان آن را نمـي    ولي بسياري گردش
گوييد اگر  مصلحتي آفريده و اينكه شما مي بدانيد كه خداوند در اين كار

من بسياري از . شد معلوم نيست برادرم زنده بود مردي چنين و چنان مي
ام كه تا بعضي سنين داراي هوش فراوان، و در واقـع   هايي را ديده جوان

اي موجب شد  اي، چه واقعه نبوغي بودند ولي بعد معلوم نيست چه حادثه
به سطح حيوان نزول كردند و هـيچ يـك از   كه برگشتند؛ به نحوي كه 

بنـابراين شـما   . آن آثار تفكّر و تعقّل در ايشان نبود چـه رسـد بـه نبـوغ    
قـاطع   توانيد به ضرس شما در صورتي مي. شد دانيد اگر بود چه مي نمي
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شـما كـه ايـن    . شد كه بتوانيد او را نگه داريد مي اينطوربگوييد اگر بود 
  .ني شما هم معلوم نيست صحيح باشدبي آن پيش. قدرت را نداريد

ها كه به خداوند معتقدنـد او   ي انسان ي خداوند، همه و اما مسأله
كه قبالً گفتم نبايد گفت خداونـد عـادل    همانطوردانند ولي  را عادل مي

هايي كه  حتّي در جنگ. كند عدل است است، بايد گفت آنچه خداوند مي
ت   ميي زيادي از بين  مرتبه در آن عده يك روند شايد خود ازدياد جمعيـ

شود كه افكار خاصي در جمع پيـدا شـده و بالنتيجـه ممكـن      موجب مي
به ايـن جهـت ايـن نـوع     . است جماعت بشر را به سوي نابودي بكشاند

هـا موجـب    آورد و ايـن گرفتـاري   ها را به وجود مـي  ها يا جنگ گرفتاري
حـل   به دنبـال راه شود تا محقّقين يا كساني كه قدرت فكري دارند  مي

ي بشري تفاوت و تكامـل پيـدا    بينيد كه جامعه آن بروند و به تدريج مي
هـا در مسـير تنـزّل بـه نظـر       گرچه گاهي اوقات اين تفاوت. كرده است

ي بشـري رو بـه تكامـل اسـت و همـين       رسد، ولي مجموعاً جامعـه  مي
  .شود ها موجب رفع مشكالت مي گرفتاري

اوند ديگر ما را دوسـت نـدارد، نفهميـدم    ايد خد و اما اينكه نوشته
 اينطـور ي مـردم اسـت،    اگر منظور از مـا همـه   ؟چيست »ما«منظور از 

ها يقين داريم خداوند همه را دوست  براي اينكه خود من و خيلي. نيست
دارد و اگر منظور شما خودتان است، چه خاصـيتي در شـما هسـت كـه     

؟ خـود ايـن يـك نحـوه     شود خدا شما را دوست نداشته باشد موجب مي
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آيـد،   هاي آتش خودخواهي است كه هر لحظـه بـه شـكلي در مـي     زبانه
گاهي به شكل اينكه خود را از همه برتر ببينيد و گاهي به شكل اينكـه  

ي اصـلي آن از خودخـواهي    هر دو ريشـه . تر ببينيد خود را از همه پايين
ي  د همـه تصور كنيد كه شما انساني هسـتيد بـه انـدازه و هماننـ    . است
. مندي خداوند هستيد ها و نه كمتر و نه بيشتر مورد توجه و عالقه انسان

هـايش   سازد ولو بعضي از مجسـمه  سازي كه از گل مجسمه مي مجسمه
هـا را   ي آن مجسـمه  را شما نپسنديد و زيبا نباشـد ولـي خـودش همـه    

ه خداوندي كه ما را آفريده مسلّماً ما را دوسـت دارد و اينكـ  . دوست دارد
منتها اجازه . هايي به ما ارائه داده، همين عالمت دوست داشتن است راه

لذا تا . ها بتوانيم از قوانين او سرپيچي كنيم نداده است كه در تمام زمينه
حدي به ما اختيار داده است ولي در مواردي ما را ملزم كرده و راهنمايي 

تـه اسـت آتـش    خداونـد گف . كرده كه خود را مطابق قوانين او درآوريـم 
سوزاند بنابراين بر شماسـت كـه دسـت در آتـش فـرو نبريـد و اگـر         مي

ابراهيم، خودش اين قاعده را بـر هـم زد    استثنائاً يكبار در مورد حضرت
. براي خاطر ساير بندگان بود كه بـه آنـان قـدرت خـود را نشـان دهـد      

خداوند چنين مقرّر كرده كه هر كسي كه شـنا بلـد نيسـت در آب خفـه     
پس بر شماست كه اگر شنا بلد نيستيد به شنا نپردازيد تا اينكه ياد  .شود

خداوند راه ياد گرفتن اين قوانين را در دسـترس بشـر گذاشـته    . بگيريد
بنابراين بر . ببينيد در دنياي امروزي چقدر چيزها كشف شده است. است
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در ايـن قسـمت و   . شماست كه خود را خالف قوانين خداوند قرار ندهيد
خداونـد در ضـمن   . ين حدود ما مجبوريم، ولي اين جبر خدا نيسـت در ا

كند، راه كشف  اينكه قوانين را مقرّر كرده كه آن قوانين ما را مجبور مي
هـا كـه امـروز     بسياري بيماري. آموزد كم به ما مي اين قوانين را هم كم

شوند روزگاري العالج بود و خداونـد راه كشـف درمـان را در     عالج مي
او . بنابراين در اين زمينه ديگـر شـما مجبـور نيسـتيد    . ما گذاشت اختيار

خداونـد بـين   . قوانين را آفريده است كه بايد اين قوانين را رعايت كنيـد 
دهــد چنانكــه در قــرآن  خــود و بنــدگانش ســدهايي از خــود قــرار مــي

نه اينكه خود او  ،1گذارد خداوند بين انسان و قلب او حائل مي: فرمايد مي
ما ممكن است آن حائل را نصب كنيم و ممكـن اسـت   . گذارد حائل مي

اگر شما از ياد خدا غافل باشيد خدا اين را به عنوان حائل . آن را برداريم
شود و اگر هميشـه بـه يـاد خـدا      كند و خدا هم از شما دور مي تلقّي مي

ياد خدا هم فقط اين نيست كه در منـزل  . باشيد ديگر حائلي وجود ندارد
ياد خـدا آن اسـت كـه بـه     . و نماز و روزه و دعا و قرآن بخوانيدبنشينيد 

قوانين او احترام بگذاريد و تسليمش باشيد؛ مثالً در مرگ انسان، مـرگ  
خواهر يا برادر انسان تمام اينها كه قوانين طبيعي است، به ايـن قـوانين   

و در كتـب هـم نوشـته     ـ دهـدر خيلي اشخاص ديده ش. احترام بگذاريد
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اگر . اند ه به اين طريق آرامش پيدا كرده و به زندگي ادامه دادهك ـ شده
شما بين خـود و خـدا حائـل نگذاريـد خداونـد از رگ گـردن بـه شـما         

اما اينكه دو تعبير ظاهراً متضـاد از مـرگ زودرس يـا از    . تر است نزديك
هـر تعبيـري كـه بـراي     . كنند اينها تعبير اسـت  رسد مي باليايي كه مي

بنـا بـه مكتـب بـه اصـطالح      . ما باشـد درسـت اسـت   آرامش روحي شـ 
كنـد صـحيح    ي صحيح حيات را تضمين مـي  پراگماتيسم آنچه كه ادامه

. نه بر تأييد و نـه بـر خـالف آن نيسـت     يبنابراين اينها هيچ دليل. است
ي قوانيني كـه   ي خداوند است؛ از مجموعه اينها تعبيرات مختلف از اراده
آن قـوانين هـم مـا تسـلّط و احاطـه       همهبر كلّ جهان حاكم است، بر 

بنابراين هر تعبيري كه بكنيم ناقص است، از جهتي هم ممكـن  . نداريم
  .است صحيح باشد

ي دستورات كه آمـده اسـت بـراي ايـن      ايد همه اما اينكه نوشته
است كه در اين دنيا مردم مثل حيوان با هم رفتار نكنند، اين نظر شـما  

ند كه اين قوانين را مقرّر كرده براي اين بله خداو. جزيي از حقيقت است
نتـايج آن قـوانين اسـت، نـه اينكـه       از ياست كه كار بشود ولي اين يك

شما همين نتيجه را هم كه در نظـر  . ي آن فقط اين باشد ي نتيجه همه
يكـي از ايـن دسـتورات هـم     . بگيريد بايد خودتان را با آن منطبق كنيد

زن و تسـليم خـدا بـودن و فرامـوش     عبارت است از ازدواج براي مرد و 
بنابراين در اين قسـمت الزم نيسـت كـه    . ي مرگ دوستان كردن واقعه
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به همـين يـك دليـل و هـدف كـه      . بگرديد و داليل ديگري پيدا كنيد
  . مسلماني است، اكتفا كنيد و هر گونه شك را در خودتان زائل كنيد

ي كه حـق اسـت   ا دانم چرا خداوند عده ايد نمي و اما اينكه نوشته
دهـد و بـه كسـاني كـه      ي زندگي نمي حيات داشته باشند و بمانند ادامه

بايـد بدانيـد در روزي    ؟دارد حتّي خودشان مايلند بروند آنها را نگـه مـي  
ايـد كـه    كردند شما وجود خارجي نداشته حيات و مرگ را تقسيم مي كه

. دتشخيص بدهيد چه كساني مستحق هستند باشند و چه كساني نيستن
بنابراين بدانيد كه هر كسي كه زنده است مستحق اين است كـه زنـده   
باشد و هر كسي كه رفته است خوش به حالش؛ براي اينكه باالخره بـه  

همين برادر شما باالخره بعد از صـد سـال عمـر كـردن     . رود نحوي مي
اين قـوانيني كـه در   . خداوند فعالً او را خواست ببرد. رفت روزي بايد مي

. انسان و در طبيعت وجود دارد اقتضا كرد او را ببـرد و او را بـرد  طبيعت 
مجموعـه آنچـه   . كنـد  بنابراين اصوالً از لحاظ كـلّ جهـان فرقـي نمـي    

اي است كه در بسياري مردم و حتماً  ايد حاكي از روحيه ايد و نوشته گفته
تر و در بعضـي   ، منتها در بعضي قويوجود دارد در من و شما و ديگران

تر و آن روحيه اين است كـه خـدا را مخلـوق و خـادم خودمـان       ضعيف
شـما  . حال آنكه ما مخلوقيم و خادم و خداونـد مخـدوم اسـت   . دانيم مي

دانيد و اگر خدا آنطور  آنچه ميل و هدف خودتان است، آن را صحيح مي
رفتار كند او را قبول داريد، اگر خدا آنطـور رفتـار نكنـد فريادتـان بلنـد      
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كننـده و   د بتوانيـد بـر خـود مسـلّط شـويد و افكـار ناراحـت       باي. شود مي
كننـده را از خـود دور كنيـد و بـه زنـدگي سـاده و عـادي خـود          مأيوس
  .والسالم. بازگرديد
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ل وات    ت 
  )ومان(ت  وان  وه ماره
  1000  )قسمت اول(گفتارهاي عرفاني   اول
  1000  )قسمت دوم(گفتارهاي عرفاني   دوم
  1000  )قسمت سوم(گفتارهاي عرفاني   سوم

  500  )قسمت اول(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  500  )مصاحبه 6متن (وگوهاي عرفاني  گفت  چهارم
  500  )1375-76قسمت اول (مكاتيب عرفاني   پنجم
  500  )دي صوتي همراه با سي(استخاره   ششم
  500  مقدمه روز جهاني درويش  هفتم

  -  )1388همراه با تقويم(عي جزوات فهرست موضو: هديه نوروزي  -
  500  )1377-79قسمت دوم (مكاتيب عرفاني   هشتم
  500  )قسمت چهارم(گفتارهاي عرفاني   نهم
  500  )قسمت پنجم(گفتارهاي عرفاني   دهم

  500  )قسمت ششم(گفتارهاي عرفاني   يازدهم
  500  )قسمت هفتم(گفتارهاي عرفاني   دوازدهم

  200  )ت دومقسم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )قسمت اول(خانواده و اختالفات خانوادگي و علل عمده   سيزدهم
  200  )قسمت اول(حقوق مالي و عشريه   چهاردهم
  200  )قسمت هشتم(گفتارهاي عرفاني   پانزدهم
  200  )1380قسمت سوم (مكاتيب عرفاني   شانزدهم
  200  )قسمت نهم(گفتارهاي عرفاني   هفدهم

  200  )قسمت دهم(ني گفتارهاي عرفا  هيجدهم
  200  )قسمت يازدهم(گفتارهاي عرفاني   نوزدهم
  200  )قسمت دوازدهم(گفتارهاي عرفاني   بيستم
  200  )قسمت سيزدهم(گفتارهاي عرفاني   ويكم بيست
  200  )قسمت اول(كريم  شرح و تفسير قرآن  ودوم بيست
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  200  )قسمت اول(الشريعه و مفتاح الحقيقه  تفسير مصباح  وسوم بيست
  200  )اول قسمت( عسجاد حضرتشرح رساله حقوق   وچهارم بيست

  200  )قسمت سوم(شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )1380-81چهارم قسمت (مكاتيب عرفاني   وپنجم بيست
  200  )چهاردهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وششم بيست
  200  )پانزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   وهفتم بيست
  200  )شانزدهمقسمت (عرفاني  گفتارهاي  وهشتم بيست
  200  )هفدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ونهم بيست

  200  )چهارمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  200  )هيجدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ام سي
 200  )نوزدهمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ويكم سي
  200  )بيستمقسمت (گفتارهاي عرفاني   ودوم سي
  200  )ويكم بيستقسمت (رفاني گفتارهاي ع  وسوم سي

  200  )پنجمقسمت (شرح رساله شريفه پندصالح   -
  -  )1389همراه با تقويم(فهرست موضوعي جزوات : هديه نوروزي  -
  200  نقشه راهنماي موقعيت مزار سلطاني بيدخت در كشور ايران  -

***  
ي  ي اين جزوات، مستقل از هر سازمان يا مؤسسـه  با توجه به آنكه تهيه

است جهـت سـفارش    خواهشمند  گيرد، يه و يا انتشاراتي صورت ميخير
  .تماس بگيريد 0912 583 8242 ي تلفن جزوات، فقط با شماره

***  
بدينوسيله از همه افرادي كه در تكثير اين جـزوه توفيـق خـدمت مـالي     

  .شود اند، سپاسگزاري مي داشته


